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Апстракт: У раду се представљају резултати теренског истраживања 
пиротског ћилимарства, који се односе на теме везане за нематеријалну 
културну баштину – традиционално учење и преношење знања, социјални 
аспект самог ћилимарства и ћилимарки, веровања и обичаји и сл. Тема се 
проучава из угла кустоса етнолога, а фокус анализе помера се са предмета 
на ствараоца и корисника. Теза у раду је да се и у послератном периоду 
јавља константа пиротског ћилимарства која га прати од самог настанка: 
препуштеност самоорганизацији, спонтаном прилагођавању потребама 
тржишта, уз периодичну интервенцију државних институција. Указује 
се на чињенице да су жене сеоског порекла у послератном периоду ути-
цале на интензивирање и ревитализацију ткања пиротског ћилимарства, 
придајући му притом специфична својства, која се сагледавају са аспекта 
прераде вуне и елемената ткачког процеса. Са друге стране, континуи-
тет и традиција преношења ткачких вештина по женској линији сагле-
дава се на примерима ћилимарки градског порекла, али и на примерима 
Ромкиња. У делу који се односи на традиционално преношење и учење 
знања анализирају се методе стицања ткачких вештина, кроз које се пара-
лелно одвијају и процеси акултурације и социјализације новопридошлих 
жена. Рад се, поред писаних извора и фотографија, у највећој мери за-
снива на етнографској теренског грађи, сакупљеној на узорку од 28 ис-
питаника, рођених у интервалу од 1926. до 1961. године. 

Кључне речи: ћилимарке, Пирот, ћилим, социјализам, Задруга, 
учење, стваралаштво 
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Увод

Пиротско ћилимарство, некада најразвијенија привредна грана Пирота – у 
свом културном, функционалном и технолошком смислу – у сведеном је обиму 
опстало до данашњих дана. Пирoтски ћилими су излaгaни нa бројним умет-
ничким и привредним изложбама и манифестацијама, и све до данас су пред-
мет проучавања историчара, етнолога, историчара уметности, географа, еконо-
миста и других стручњака. У бројним радовима, публикацијама и каталозима 
представљене су теме везане за настанак и развој пиротског ћилимарства, као и 
институција чија је (овде нешто није у реду) које се баве заштитом и промоцијом 
пиротског ћилима. Заступљена су и истраживања употребе ћилима у јавном 
животу, као националног визуелног симбола у периоду конституисања српске 
државе, као и бројне анализе економског значаја ових производа у привреди 
Пирота и Србије. Ипак, пиротски ћилими су у највећој мери представљани на 
изложбама и у каталозима музејских колекција, где је основна пажња усмера-
вана на њихове техничке, ликовне и уметничке карактеристике. 

Студијска изложба о пиротском ћилимарству Игра шарених нити, реализо-
вана као резултат рада на једној од најстаријих и најбројнијих колекција ћилима 
у Етнографском музеју у Београду и увид у музејску документацију, доступне 
изворе и литературу, нагласила је управо типичне карактеристике ових специ-
фичних предмета наше традиционалне културе. Притом, тек су наговештени 
други аспекти везани за нематеријалну културну баштину, као нпр. социјални 
аспект самог ћилимарства и ћилимарки, специфични начин учења и преношења 
знања, обичаји и веровања и слично, који су у нашој науци фрагментарно и 
недовољно истражени. Претходно наведени подаци, као и чињеница да пирот-
ско ћилимарство постепено нестаје, а да се број активних ћилимарки смањио 
на једноцифрени број, била су повод за емпиријско, теренско истраживање које 
је реализовано 2015. године.1 Темама се пришло са аспекта кустоса етнолога, 
а фокус у истраживању је пренет са предмета на ствараоца и корисника пи-
ротских ћилима. Циљ истраживања је био да се употпуне знања о наведеним, 
недовољно истраженим аспектима пиротског ћилимарства и да се на тај начин 
допринесе свеобухватнијем разумевању овог сегмента културне баштине.

Анализом сакупљене теренске грађе наметнула се чињеница да су 
добијени подаци релевантни за период од Другог светског рата до данас 
(2015), а да се тема истраживања у најширем смислу може подвести под 
специфичности производње, коришћења и поимања пиротских ћилима у на-
веденом временском интервалу.2 

1 Захваљујем се колеги Драгољубу Златковићу на пруженој свесрдној помоћи током 
истраживања. Такође се захваљујем колегиницама Сашки Велковој и Мили Панајотовић, 
кустоскињама Музеја Понишавља, као и Славици Ћирић, директорки удружења ткаља „Дам-
ско срце“.

2 Резултати истраживања представљени у појединим поглављима могу се пројектовати и 
у дубљу прошлост.
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Стога се у, у раду, поред кратког, крајње сведеног осврта на основне од-
лике пиротских ћилима, представљају резултати истраживања уобличени у 
оквиру следећих одељака: Сеоски елементи у пиротском ћилимарству; Роми, 
континуитет и одрживост пиротског ћилимарства; Употреба ћили ма у 
опремању ентеријера; Учење ткања; Социјални живот приликом ткања; 
обичаји везани за ткање и Естетско и номинално вредновање ћилима.

Рад се, поред писаних извора и фотографија, у највећој мери заснива 
на етнографској теренског грађи, сакупљеној на узорку од 28 испитани-
ка, рођених у интервалу од 1926. до 1961. године. Већина испитаника су 
биле ћилимарке, од којих је њих пет још увек активно. Такође, у мањем 
обиму (5) су испитивани казивачи који су били у непосредном контакту са 
ћилимаркама, или су одрасли у кућама где се активно ткало. Најмањи број 
испитаника (2) је из вишег, грађанског слоја, и то су они који су са дистанце 
посматрали производњу ћилима, али чији су ставови свакако релевантни за 
проверу података и социјално вредновање ћилима и ћилимарки самих.

Карактеристике пиротских ћилима

Пиротско ћилимарство се у оквирима традиционалног текстилног ства ра-
лаштва Србије – на основу својих ликовних и техничких својстава – издваја као 
најсавршенија ткачка тековина (Владић-Крстић, 1985, 17). Пиротски ћилим 
одликују богата и специфично организована орнаментика, препознатљив ко-
лорит, квалитетна вуна. Шаре се изводе глатком техником клечање. 

Његово доминантно одличје сагледава се у богатој геометријској орна-
ментици, насталој и инспирисаној у непосредном окружењу, у религијским 
представама и веровањима, у мисаоној и симболичкој сфери анонимних 
стваралаца. Порекло орнамената представља засебну и комплексну тему, 
која није предмет овог рада (Цветковић 2008, 9–11). 

У орнаменталном погледу, пиротске ћилиме одликује разноврсност мо-
тива заснованих на геометријским облицима, којима је углавном решавана 
биљна, а у мањој мери зооморфна, антропоморфна и фигуративна орнамен-
тика (Стојановић 1987, 13). Орнаменти се специфично организују, односно 
– орнаментално компонују у средишње поље (средина) и у систем бордура 
(плоча, ћенаре3 и окрајница4). 

Пиротско ћилимарство се одликује богатим колоритом, који свакако у 
свом развојном облику поприма различита својства. Ови ћилими су ткани 
на вертикалном разбоју који се по свом конструктивном типу разликује од 

3 Број ћенара је одређен величином ћилима. Може их бити један, два, а ретко и више.
4 окрајница је спољашња уска бордура – ивица, која најчешће има форму зупчасте линије 

– на зуб, или је у облику кука у низу – куке.
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хоризонталних разбоја, типичних за традиционалну текстилну радиност 
Србије. Ткање се изводи глатком техником клечања. Клечање се изводи 
без чунка, с потком намотаном у тзв. гужвице – замотуљке. На пиротском 
ћилиму се свака шара засебно клеча и замеће прстима (Витковић-Жикић 
2001, 72, 73).

На настанак и развој пиротског ћилимарства утицало је више фактора: 
географски положај Пирота, традиционално сточарство у залеђу и, у вези са 
тим, обиље квалитетне вуне, као и ткачка традиција домаћег становништва. 
Порекло и настанак пиротског ћилимарства представљају као тема камен 
спотицања многих истраживача. Засад са сигурношћу можемо тврдити да је 
оно било развијено крајем 18. века и у 19. веку. 

Пиротске ћилиме ткале су жене из сиромашнијих слојева друштва. 
Трговци су у циљу стицања већег профита организовали мреже ћилимарки, 
које су радиле под веома неповољним условима. Крајем 19. и почетком 20. 
века оснивају се институције које имају за циљ да заштите и промовишу како 
пиротске ћилиме тако и ћилимарке саме. Ипак, и поред повремено улаганих 
напора специјализованих институција и удружења, пиротско ћилимарство 
се током већег периода свога постојања стихијски оргнизује и прилагођава 
духу и захтевима времена. 

Тако су, на пример, и на крају 20. и почетком 21. века, баш као и на 
преласку из 19. века у 20, уложени напори да се пиротско ћилимарство за-
штити, да се промовише, и да се производња ћилима одвија у складу са 
традиционалном производњом пиротских ћилима. Године 1995. је при За-
воду за интелектуалну својину, Министарства за унутрашње економске 
односе Републике Србије и Црне Горе, заштићена географска ознака порек-
ла „Пиротски ћилим“, чиме се настоји да се пиротски ћилим производи по 
прописаним стандардима.5 Са друге стране, основни елементи примењени 
у изради пиротских ћилима – ткачке вештине, ликовни и технички об-
расци – заштићени су и заступљени као елемент на националној Листи 
нематеријалног културног наслеђа Републике Србије, при Министарству за 
културу и информисање РС.6 Заштити и промоцији пиротског ћилимарства 
доприносе и ткачка удружења која се образују у 21. веку. Данас су запажене 
активности удружења ткаља „Дамско срце“, које израђују пиротске ћилиме 
по стандардима прописаним у Елаборату. Како се тема овог рада односи на 
традиционалне моделе, сматрамо да доприноси ових организација свакако 
заслужују да буду представљени накнадно, у засебном раду. 

5 Елаборат о заштити географске ознаке порекла „Пиротски ћилим“, Комисија за 
вршење контроле израде и производње пиротског ћилима, Пирот, 1995, стр. 7–19.

6 Води се под бр. 5 на поменутој листи; види www.nkns.rs .
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Друштвеноекономски оквир пиротског ћилимарства  
у периоду од Другог светског рата до данас

У послератном периоду нешто дужем од једне деценије, општина Пи-
рот је припадала најнеразвијенијим подручјима у Србији и имала је све ка-
рактеристике заосталог аграрног подручја. Национални доходак је за 40% 
био нижи у односу на републички ниво (Антић 1975, 108). Постепено, на 
крилима послератне социјалистичке обнове и изградње земље, у Пироту 
долази до наглог развоја индустрије. Отварају се фабрике „Тигар“, „Про-
грес“, „Графика“, „Први мај“... Сеоско се становништво из околине Пирота 
најпре стихијски, а затим и организовано, настањује на рубу града (сл. 1 и 
сл. 2) Сиромаштво и несигурна егзистенција сеоског становништва, са једне 
стране, а сигурно запослење и мање напоран градски живот, са друге стра-
не, били су покретач масовног насељавања града Пирота.7

Као и у претходном периоду, тако и у послератном периоду постоји на-
мера и тежња општинских власти да контролише производњу ћилима. У 
те сврхе, а у складу са свеопштом послератном обновом земље, пред сам 
крај Другог светског рата обновљена је Задруга (крај октобра 1944). Она 
свој званични назив „Прва пиротска радничко-прерађивачка задруга С.О.Ј.“ 
добија 1945. 

Песедете године представљају најпросперитинији период за пиротско 
ћилимарство у социјалистичком периоду. У Задрузи је био ангажован вели-
ки број жена које су радиле искључиво по наруџбини, углавном за иностра-
но тржиште (Италија, Немачка, Швајцарска, Шведска, Енглеска). У периоду 
између 1949. и 1956. године Ћилимарска задруга уводи нови систем рада 
– „по квартовима“: град је подељен на 6 производних јединица (Бериловска 
капија, Зевници, Железничка станица, Кале, Вука Пантелића улица и Ка-
сарна) (Ћирић, 1668, 49). Иако фабрика шири погоне и развија производњу, 
положај ћилимарки постепено постаје све неповољнији.

Године 1955. Задруга званично покреће и фарбару и предионицу, и уво-
зи нове, савременије машине. Такође се увозе и квалитетне анилинске боје. 
Вунена пређа обезбеђује се једном половином из откупних станица, а дру-
гом половином из Аустралије (Петковић, 1996, 231). Фабрика шири своју 
делатност, покреће погон трикотаже, који 1963. године прелази у састав 
конфекције „Први мај“ (Ћирић 1968, 52). Задруга је 1955. године променила 
име у „Производно-занатска задруга Понишавље експорт“, по имену фир-
ме која је до тада за рачун Задруге обављала унутрашњу продају и извоз, 
али са новим именом губи право на самостално иступање на иностраним 
тржиштима. Године 1969. Задруга је преименована у „Радна организација 
за производњу ћилима, тепиха и предива Понишавље Пирот“, а након десет 

7 Ови процеси су за последицу имали депопулацију села.
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година (1989) назива се „Предузеће у друштвеној својини за израду ћилима, 
тепиха и предива Понишавље Пирот“ (Тодоровић 2014, 86). 

Почетком шестдесетих година окончан је просперитетни период за пи-
ротско ћилимарско задругарство. Преко ноћи је пола радница добило от-
каз, а од 1963. полако се напушта организована производња и спонтано се 
прелази на алтернативна решења. Доминантан начин ткања ћилима је „на 
сиц“8, а који временом све више уступа место производњи ћилима за при-
ватне поруџбине. 

Сеоски елементи у пиротском ћилимарству

Управо у наведеном периоду, у Пироту велики број новопридошлих 
жена са села прихвата ћилимарство као своју специфичну професију (сл. 
3). Ткање су училе код рођака или код вештих, искусних ћилимарки, а након 
савладавања нових ткачких вештина прикључивале су се осталим радни-
цама у Задрузи. Временом су се прилагођавале новонасталим околности-
ма и ткале су „на сиц“ и за „приватно“, односно – за поруџбине. Учењем 
ткања од других жена градског порекла, жене сеоског порекла посредно су 
прихватале нове навике и обрасце понашања које намеће градска средина. 
Остваривањем прихода од ћилимарства, оне постепено стичу и сигурнији, 
заштићенији положај у породици и друштву. 

Послератно пиротско ћилимарство одликује се специфичним културним 
преслојавањима, где се трдиционална градска производња ћилима освежава 
елементима сеоске традиционалне текстилне радиности. 

Теза која се износи у овом раду је та да је управо сеоско становништ-
во из залеђа једним делом заслужно за ревитализацију ћилимарства, како у 
међуратном тако и у послератном периоду. Та се ревитализација огледала у 
дотупности квалитетне вунене сировине, у осигураном сеоском тржишту 
и у освежавању ткачког процеса посматрано кроз призму појединих фаза у 
технологији текстилних сировина, односно – у враћању на ручно предење и 
бојење вуне природним бојама. Наведене промене су за последицу имале и 
улазак пиротских ћилима у сеоски текстилни инвентар. 

Села из залеђа су традиционално сточарска села, тако да је у њиховим 
домаћинствима било довољно, а неретко и на претек, вунене сировине. Ви-
шак вуне улагали су у ткање ћилима. То су им омогућиле везе са мештанима 
који су прешли у град. Свеже обучене ћилимарке сеоског порекла имале 
су на тај начин загарантовано тржиште у залеђу, што је свакако повратно 

8 Задруга обезбеђује ткаљи материјал, задаје мустру ћилима и рок за завршетак. По завр-
шетку, ћилим се комисијски прегледа, категоризује се, и тек тада се ткаљи плаћа за услугу 
ткања. Раднице које су радиле „на сиц“ нису имале плаћено социјално осигурање. 
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деловало и на интензивирање ћилимарске делатности, односно – на њену 
ревитализацију. 

Жене сеоског порекла су доприносиле специфичној ревитализацији 
ткања и тиме што су се специјализовале за предење. Казивачи наводе да су 
раније постојале бабичке које су преле. Тако се, на пример, ћилимарка Ду-
шанка Пешић (1932) сећа да су пре рата у Тијабари9 преле баба Јорда, баба 
Сева, баба Зека... Поред преља, које су услугу предења наплаћивале, старије 
жене у новодосељеним породицама, које због својих година нису могле да 
савладају технику ткања ћилима, помагале су домаћинства тако што су пре-
ле. Ова активност је најчешће била сезонска ― предење се највише одвијало 
зими. Тада су и старије жене са села долазиле у град и помагале својим 
ћеркама и снахама тако што су преле вуну. 

Такође, приливом сеоског становништва освежена је традиција бо-
јења вуне природним сировинама, која се вековима примењује у сеоској 
текстилној радиности. За бојење су се користили делови биљака из непосред-
ног окружења: корен, стабло, лист и плод. За добијање црне вуне користило се 
лишће јасена и кора младих ораха. Коприва, лишће паприке и парадајза кори-
стили су се за зелену боју, а луковина за лукову боју, односно – драпкасту.

Рођаци и комшије из матичних села, али и других села из залеђа по-
ручивали су пиротске ћилиме за свадбени дар, као поклон за усељење, или 
једноставно за успомену деци и унуцима (сл. 5). На овај начин пиротски 
ћилим, који је у сеоским оквирима био реткост и представљао предмет пре-
стижа, у периоду након Другог светског рата интензивно улази у сеоски 
текстилни инвентар.

Поручиоци доносе своју ручно предену вуну у количинама које ћилимарка 
одреди. Вуна се бојила код бојаџија, који су били присутни у свим деловима 
града, или – у мањој мери – традиционалним бојењем. Поручивање шаре 
вршило се на основу албума, међу којима преовлађују дотрајали албуми За-
друге (сл. 4), а однедавно и каталози изложби и ћилимарских удружења.10 

Најчешће се, зависно од материјалног стања и прилике, поручују ћилими 
по предлогу ћилимарке, или поручиоци долазе са својим захтевом, у коме 
дефинишу назив и величину ћилима. Плаћање се вршило по аршину, што 
је заправо до данас остала основна мера којом се руководе ћилимарке. Сва-
како, цена је благо варирала, а забележено је да се у послератном периоду 
оскудице плаћало и у натури: „Радили смо за мз (= маст) и дрва, а понекад и 
за брашно. Један аршин ћилима вредео је један метар дрва“11. Ткаље истичу 
да је седамдесетих година прошлог века, када је осетно порастао стандард 
у Србији, било доста муштерија и да је тада ткање ћилима било и уносно.12 

9 Део Пирота који се стихијски почео насељавати још након завршетка Првог светског 
рата. 

10 Ретке су ћилимарке које имају снимљене фотографије ћилима које су саме радиле.
11 Ружица Илић, 1930. 
12 Даринка Костић, 1928.
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Такође још наводе да је најбоља реклама био квалитет рада: „Прочује се које 
ћилимарке лепо раде и дођу муштерије саме“13. 

Значајно тржиште ћилима у периоду социјализма чине и Пироћанци 
пресељени у градске центре у Србије, односно – у Југославији. У том смис-
лу нису занемарљиви ни представници послератне миграције који живе у 
европским или северноамеричким насељима, као и у Аустралији. Сматра се 
да сваки становник пореклом из Пирота има у свом стану пиротски ћилим, 
чиме истиче националну и градску припадност, и доказује емотивну веза-
ност за родни град. 

Подаци са терена указују на чињеницу да се међу становништвом при-
градских насеља задржало и ткање на хоризонталним разбојима, што је ка-
рактеристика сеоске текстилне традиције. Средином 20. века, баш као и данс 
могу се срести домаћинства у којима су у употреби два разбоја – вертикал-
ни и хоризонтални разбој. На хоризонталном су се израђивали предмети за 
домаће потребе: разноврсни вунени прекривачи, делови постељног инвен-
тара од конопље, лана и памука, пешкири и сл. Вертикални разбоји су били 
резервисани искључиво за ткање пиротских ћилима. Ружица Николић (1938) 
ово сликовито описује: „Свекрва је ткала и црге и ћилиме. У подруму ради 
црге ћилимарке, а у собу – ћилимове. Ноћу ради црђе, а дању ћилимове“. За-
право, ћилиме је ткала у соби на вертикалном разбоју, а црге ћилимарке14 – у 
подруму на хоризонталном разбоју15 (Цветковић 2010, 253). 

У већини случајева ткаље су биле из сиромашнијих слојева друштва и 
ткању ћилима су прилазиле као делатности која им је пружала могућност 
егзистенцијалног опстанка и сигурности. Казивачи нам наводе да су виши 
социјални слојеви са малим подозрењем гледали на ћилимарке. Пример за 
речено наводи нам Христина Томановић (1931): „Мој свекар није дао да му 
снаја буде ћилимарка. То је за њега било велико понижење. Али успели смо, 
те га некако убедимо“.

На опредељење да жена постане ћилимарка утицало је више фактора: по-
родична структура, образовање и низ околности проистеклих из конкретних 
друштвено-историјских околности. Тако је, на пример, Душанка Пешић (1932) 
била једно од седморо деце: „Мајка и нас седморо је живело само с тупицом.“ 
Расла је без оца и као мала је почела да учи ткање. Мајка јој је била ћилимарка. 
У мајчиној кући је било три разбоја, на којима је радило и до десет ткаља. Ду-
шанкина мама је још говорила: „Са тупицом сам вас школовала“. Душанка је 
такође рано остала без мужа. Морала је да брине о својој деци, те је и њој, као 
и мајци, ткање представљало једини вид егзистенцијалне сигурности. Јовица 
Манчић (1936), пореклом из породице која је била сличног материјалног стања, 
наводи да му је мајка говорила: „Са тупицу сам те извела на пут“. 

13 Христина Томановић, 1931. 
14 Архаична вунена прекривка.
15 Види више у Цветковић Марина, Домаћа текстилна радиност у околини Пирота у другој 

половини XiX и у XX веку, Гласник Етнографског музеја у Београду 74, број 1 (200), 253. 
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Роми, континуитет и одрживост пиротског ћилимарства

Историјски извори често доносе податке да су се у прошлости ткањем 
ћилима у Пироту у највећој мери бавиле сиромашне Ромкиње. Заправо, Роми 
су данас, поред сиромашних ћилимарки градског порекла, прави носиоци 
културног континуитета ткања пиротских ћилима. Помоћу њиховог труда 
су се до данас сачували знање, ткачке вештине и умећа у изради ћилима. 

Изградњом ромског насеља познатог као Нова мала, 1965. године, Роми 
су пребачени на периферију града. Они су староседеоци Пирота и сви кази-
вачи истичу да су имали узајамно коректан однос са српским становништ-
вом. Данас их српске комшије описују као достојанствене, поштене, вред-
не. Током истраживања посетили смо неколико домаћинстава у којима се и 
данас активно тка. У овој културној средини, ткање ћилима се позитивно 
вреднује и доживљава се као сигуран и дуготрајан занат. Сликовит је исказ 
наше казивачице коју је отац саветовао: „Седи уз ћилимат – ту ће буду паре, 
а от школуту нема“.16 

Занимљив податак, који свакако заслужује стручни коментар, јесте са-
знање да су се ткањем ћилима међу ромском популацијом у Пироту бавили 
у мањој мери и мушкарци. У Новамалој нам наводе да су се ткањем ћилима 
бавили и Омер Усковић, рођ. 1938. године, и деда Салија Дурмишевић, рођ. 
1924. године На сличне податке смо наишли и у Тигровом насељу, где нам 
казивачи исто потврђују и наводе имена два ћилимара – Љубиша и Салид. 
Сматрамо да је преурањено тврдити да наведени подаци побијају стереоти-
пе да је ткање пиротских ћилима традиционално и искључиво женски по-
сао. Заправо, можда се ова чињеница може тумачити тиме што су културни 
обрасци по питању родне поделе послова строжи и крући у српској култу-
ри него у ромској. Претпостављамо да је израженија толеранција у ромској 
култури условљена практичним мотивима, односно – сигурном зарадом. Ис-
питаници и српске и ромске припадности позитивно вреднују, без икаквих 
предрасуда и исмевања, чињеницу да су и мушкарци ткали ћилиме. Напро-
тив, све испитанице истичу то да су ови мушкарци лепо ткали, чак боље од 
својих жена, чиме доказују да су у систему вредновања најзначајнији умећа 
и врлине, а да су национална и полна (родна) припадност мање значајни. 
Свакако, у наведеном примеру охрабрују толеранција и разумевање који се 
сагледавају на две равни – толеранција и разумевање Рома, и то Рома који се 
баве традиционално женским стваралаштвом. 

16 Смиља Пуић, 1956.
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Употреба ћилима у опремању ентеријера

Приликом истраживања имала сам прилику да посетим више дома ћин-
става казивача у Пироту и да на основу личног увида констатујем да пи-
ротски ћилим и данас, у континуитету, представља обавезан предмет тек-
стилног инвентара у опремању стана. Ћилими су задржали традиционалне 
називе, које добијају на основу шаре или на основу величине. Већ смо на-
поменули да ћилимарке и данас као основну јединицу мере користе аршин, 
који износи 0,68 цм. 

Спаваћа соба се најчешће опрема стазом која носи традиционални на-
зив јан и простиркама – простирће. Јан се користио и као стаза у ходнику и 
у другим просторијама. По величини се разликује 6 врста јана – у распону 
од 90 х 200 цм до 50 х 250 цм. Ћилим звани дванаестак (12 аршина) користи 
се за прекривање пода у гостинској соби. Ћилим шеснаестак је мало већих 
димензија и има исту функцију. Користио се за покривање пода у већим 
собама. 

У богатијим домаћинствима, у употреби су били и већи ћилими – они 
од двадесет аршина, а понекад и већи. Ови ћилими одговарају добаталу 
(250 х 350 цм) и баталу (306 х 408 цм). Највећи ћилими, резервисани за 
највише социјалне слојеве, јесу мерка мала (408 х 476 цм) и мерка велика 
(476 х 544).

Кревети се застиру шестацима.17 Ћилими ове димензије користе се и 
као зидњаци. У употреби су и сметењаци, који могу имати пет различитих 
димензија. По наводима казивача, они нису имали посебну намену, већ су 
се користили по потреби. Казивачи су навели да се ћилими са шаром венци 
највише користе за опремање дневне собе (сл. 9). Основна боја ових ћилима 
је јарко црвена: „Кад их ставиш, гори соба.“18

Ћилимске тканине мањих димензија не деле орнаменталне површине 
по истом принципу као и ћилими. На оквире прозора стављају се драпери 
(70 х 68 цм). Столови се прекривају столњацима, а у употреби су и декора-
тивне тканине мањих димензија – шустикле (облика квадрата) и тишлераји 
(облика правоугаоника). 

Најпопуларније шаре у другој половини двадесетог века су венци, ђулови 
(на синџири, стари), бомбе, кувери, кашмир, ђулови на дирецима, огледала, 
врашка колена, вера, нада, љубав, послужавници итд. 

Поред ткања ћилима, забележили смо да је баба по оцу испитанице 
Олгице Петковић ткала и тапацирунг за намештај који је ручно израдио 
њен отац, професионални столар. Ради се о салону чији тапацирунг чини 
ћилимска тканина са мотивом венци на кубета и бибице (сл. 9). 

17 Димензије шестака су 3 х 2 аршина, односно 2,04 х 1,36 цм.
18 Душанка Пешић, 1932.



73СПЕЦИФИЧНОСТ ПИРОТСКОГ ЋИЛИМАРСТВА У ПЕРИОДУ 1945–2015. 

Приликом истраживања у ромском насељу потврдили смо да је ћилим 
у ромским домаћинствима био знатно мање у употреби: „Нема код Цигана 
ћилими у кући, можда буду неко време, па их продају или дају неком.“19 
(сл. 10).

Учење ткања

Пиротско ћилимарство је женска делатност у оквиру које се вештине 
и знања уче и наслеђују с колена на колено, односно – са мајке на ћерку. 
Такође, ћилимарство се учи код искусних и познатих ћилимарки, које 
организују производњу у својим кућама, а у најмањем обиму – девојке су 
училе ткање ћилима у специјализованим школама и у Задрузи. У пракси сва-
како преовлађују прва два прва типа учења, чиме се континуитет ћилимарске 
традиције остварује по женској линији.

Испитанице помињу да су учење ткања започињале у петој години. Уме-
сто разбоја користиле су ћерамиду, на којој су училе зев и уметање потке. 
Мајке девојчица би насновале, односно поставиле основу на ћерамиду,20 а 
задатак девојчица је био да умећу вунену потку кроз нити основе, а затим да 
их сабијају виљушком (уместо тупицом).21 У овом учењу је било важно да 
се науче покрети прстију: „Прсти да се навикну“.22 На тај начин девојчице 
су практично упућиване у основни принцип ткања – у савладавање систе-
ма преплитања основе и потке. Већина казивачица помиње да су ткање 
на ћерамиди училе и у школи, на часовима домаћинства. Довитљивост и 
сналажљивост наших испитаница може се сагледати и на примеру Смиље 
Пуић (1956), Ромкиње, која је ћерамиду заменила наслоном столице. Она на 
тај начин обучава своје унуке. Смиља наводи да јој први унук „зна у зев, а 
други ткаје на столичку и виљушком удара.“ 

У породицама ћилимарки, послови око ткања организовани су тако да 
су њихове ћерке, сходно узрасту, добијале своја задужења. Мале девојчице 
су прво учествовале у припреми пређе за бојење, тако што су је мотале на 
мотовилу и на тај начин (два пута било тако) је припремале за бојење. Када 
се донесе вуна од бојаџије, девојчице су бојену вуну намотавале на јеленје,23 
где су се формирале кануре вуне. 

Приложена фотографија, снимљена 1945. године (сл. 13), сликовито 
приказује поделу послова везану за ткање на основу пола и узраста, на при-

19 ђулиза Османовић, 1955.
20 Врста старог црепа полукружног пресека, односно – полуобличастог свода.
21 Виљушка има функцију тупице.
22 Смиља Илић, 1927.
23 Локални назив за витло, справа за намотавање предива.
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меру једне породице. На фотографији се налазе: мајка у улози учитељице 
ткања, најстарија ћерка која преде, једна млађа ћерка која намотава прђу 
на јеленје, и најмлађа ћерка која намотавањем обликује гужвице. Марија 
Златковић (1942), ћерка познате пиротске ћилимарке Десе Тасић, наводи да 
је као мала помагала мајци тако што је мотала кануре. Вуну је мајка купова-
ла на пијаци, а њена баба, родом из Студене, помагала је предући вуну (сл. 
12). 

Душанка Пешић (1932), ћерка ћилимарке, наводи да је од шест година 
почела да ткаје. Као што је већ било речи, расла је у кући где су жене радиле 
на три разбоја. Процес учења она сликовито описује овако: „Мувам се са 
жене и гледам.“ Седела је између ткаља, пажљиво гледала у руке које ткају. 
Истовремено је помагала свакој ћилимарки. Прво је бројала жице за шаре, 
а временом је изоштравала визуелну перцепцију и тако стицала осећај за 
шаре, боје. Доминатно учење у овом узрасту, значи, одвијало се на основу 
визуелног памћења. 

У следећој фази учења ткања укључују се прсти, односно, активира 
се чуло додира. Сматра се да девојчица може да почне да тка када „саз-
ру“ прсти, односно – када се моторика довољно развије. Прво се учи зев, 
што значи повлачење и враћање одрђеног броја жица. Следећи корак је 
провлачење канура. Душанка наводи да је њен први задатак био да попу-
ни малу рупу бројећи и памтећи потребан број жица. Значи, учење ткања 
се одвијало помоћу чула – гледањем и додиром, а пратила их је довољно 
развијена моторика. Девојчице су временом стицале осећај за ширину дела 
шаре који се изводи једном бојом, затим за цео мотив итд. Постепено су сав-
ладавале све веће површине. Истовремено, оне су стицале осећај за односе 
боја и облика. Ћилимарке су већином шаре знале напамет и тако су ткале. 
Славица Јовановић наводи да је савладавање ткања слично учењу слова. 
Она тврди да кад ћилимарка једном савлада мотив, она га тада запамти за 
цео живот (сл. 13).

Први задатак у пракси девојчица био је да откају пола, а затим и један 
цео аршин. То је уједно била и нека врста испита. Сматра се да је ученица 
савладала ткање онда када самостално успе да отка цео ћилим. 

Девојчице које су училе да ткају код ћилимарки најчешће су почињале 
по завршеној основној школи, односно – након 4. разреда основне школе. 
Учење ткања се заправо имплицитно сматрало неком врстом занатске шко-
ле, додуше – незваничне. 

Девојчице са села обучавале су се код старијих и искуснијих ћилимарки. 
Становале су код својих рођака, а понекад и код самих ћилимарки. Задатак 
им је био да помажу у домаћинству и да одржавају кућу. Баба Ружа Николић 
наводи да је њен отац ћилимарки код које се она обучавала – као надокнаду 
за учење – доносио дрва за зиму. Ученице наводе да су се за учење одужи-
вале бесплатним ткањем договорене површине ћилима (обично у размери 
једног аршина), а понека од њих и поклоном за успомену. 
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Брзина учења је зависила и од узраста, афинитета, талента девојчице. 
Поједине казивачице истичу да су веома брзо училе ткање и да су све по-
ступке и вештине савладале приликом ткања једног ћилима. „Одмах сам 
прихватила и у један ћилим сам скроз научила ткање“.24 Смиља Пуић (1956) 
истиче да је са седам, осам година већ знала зев, а да је научила да тка ћилим 
са дванаест година. Први самостални ћилим је израдила у петнаестој годи-
ни, односно, када се удала. Свакако је брзина учења била индивидуална. 
Тако, на пример, Ромкиња Гордана своје умеће описује на следећи начин: 
„Могу да радим све што видим, ништа ми се не одбије од руку.“25

Већина ћилимарки истиче да су ткале напамет и да су већину шара тако 
изводиле. Приликом увођења нових мустри, ткање су изводиле тако што су 
прегледавале, односно гледале предмет или фотографију, тј. албум. 

Социјални живот приликом ткања

У периоду социјализма, доминантан вид производње пиротских ћилима 
одвијао се у оквирима кућне радиности. Поред наведеног, у одређеним ин-
тервалима се ткало и за Задругу, а у мањем обиму су жене ткале индивиду-
ално, у својим домовима.

Колективно ткање (сл. 14) се одвијало у кућним условима, или у спец-
ифичним радионицама, где су ћилимарке биле распоређене на два или три 
разбоја. Укупан број ткаља је варирао од четири до десет, па и више. Вели-
чина ћилима је условљавала број ткаља. Шестаке су радиле две ткаље, два-
наестаке – три ткаље, а шеснаестаке, односно, двадесетаке – и по четири 
и више ткаља. Душанка наводи да су код њене мајке постојала два разбоја: 
„На једном две ћилимарке ткају шестак, а на другом седе четири ткаље и 
ткају један већи ћилим“. 

Разбоји су током лета били постављени у дворишту, испод сајвана, чиме су 
ћилимарке биле заштићене од кише, ветра и сунца (сл. 15). Ткање је почињало 
рано, пре шест сати и гледало се да се тка докле год има дневног светла. 

Зими су разбоји постављали у просторијама у којима је било услова 
за ткање – у соби, у ходнику, у помоћним просторијама... Ноћу се ткало уз 
помоћ лампе зване гасарче. Новка ђорђевић (1926), звана Дона, тако наво-
ди: „Зими се радило у соби. И ноћу се ткало. Ставе лампу иза нас, па некада 
погрешимо боју, па сутра расплићемо то што смо погрешили.“ 

Приликом ткања седи се на патосу, па како ћилим напредује, а кори-
сте се столице одговарајуће висине. Највише су у употреби биле клупе, где 
постоје три нивоа подесивости висине. 

24 Христина Томановић, 1931. 
25 Гордана Халилковић, 1940.
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Ткање ћилима је тежак, дуготрајан, монотон посао. Да би се овако зах-
теван задатак савладао, међу женама су се стварали заједнички дух и полет-
на, подстицајна атмосфера. Ткање је пратила прича, шала, а надасве песма. 
Често се каже: „Кад се ткаје, тад се поје“. Певање је веран пратилац ткања. 
Старији становници Пирота памте песме које су одјекивале у улицама где 
је било пуно ћилимарки. Песма је управо и будила емоције и стваралачки 
полет. Песма је и опуштала, и додатно повезивала заједницу ћилимарки. 
Ћилимарке се присећају да су радо певале следеће песме: Зелен орах у гори, 
Девојка је соколу гнездо запалила, беле руже, нежне руже...

Ткање је такође пратила и прича, шала. Жене су тако опуштене живеле 
у једној паралелној духовној равни, у којој су биле упућене једна на другу, 
препуштене искрености и поверењу. Током ткања, жене су се исповедале, 
тешиле, саветовале, помагале, при чему је, како увиђамо, међу њима био 
развијен висок степен емпатије. Исповедањем и саветовањем стваран је ду-
бок, тајни женски савез, што је ткаљама пружало и додатну сигурност и 
психичку стабилност. 

На питање да ли је било љубоморе, зависти, свађе или сујете међу 
ћилимаркама, добијала сам негативне одговоре: „Свађе је било понекад. 
Нема ту да се држи у срце. Брзо се помиримо“.26 Колективан рад ткаља 
захтевао је синхронизован, усклађен ритам рада.27 Приликом ткања, оне су 
потпуно биле упућене једна на другу, морале су да се договарају о шари, 
распореду боја, којом бојом да започну шару и сл. Током ткања биле су и 
стално на опрезу, јер су заједно морале да превазилазе скривене ткачке зам-
ке. Претпостављамо да притиснуте тешким захтевима посла и најчешће за-
датим роковима, без могућих одлагања, ћилимарке заправо нису ни имале 
времена да развију негативну страну компетиције. Проблеми су морали 
брзо да се превазилазе и решавају у ходу. Према грешкама у ткању биле су 
толерантне и заједнички су их решавале. Компетиција се развила у сфери 
довитљивости, интелигенције, песме и приче. Истицале су се ћилимарке које 
занимљиво и лепо причају, певају, раде. Оне су биле утицајне и сугестивне. 

У оквиру женске мреже односа занимљиви су и односи девојака и 
старијих жена. У овој сфери огољености и женске интиме, удате жене су 
подучавале девојке, а донекле и девојчице о тајнама улоге жене у браку, 
охрабривале их и бодриле. Саветовале су их како да се понашају у браку и 
откривале им своје тајне. Често су ласцивним шалама покушавале да осло-
боде стидљиве девојке и жене. Такође, жене са села училе су се новим град-
ским обрасцима понашања, чиме је њихова адаптација у новој средини била 
олакшана. Значи, колективно ткање је имало и улогу социјализације жена, 
васпитну улогу, где су се систем вредности и норме понашања преносиле на 
млађе генерације.

26 Катарина Митић, 1931. 
27 Често су се жене и бирале по брзини ткања.
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Ћилимарке које су самостално ткале у свом домаћинству истичу да је 
ткање за њих имало исцелитељску улогу. „Задубим се у ћилим, толико ме 
смири ћилим, све бриге заборавим. Седнем, ткајем и прегледавам живот 
уназад“.28 Ромкиња Смиља каже да није певала, али да је обавезно слуша-
ла радио док је ткала.29 Сама усмереност пажње на површину која се ради 
и монотоност покрета изазивали су код ћилимарки стање свести слично 
оном које се постиже медитацијом. Стога, током ткања су жене постизале 
духовно стање смирености, опуштености и опште равнотеже духа. Овакво 
стање духа је заправо било и нека врста терапије и начин да се преброде 
велике бриге, које су биле пратилац сиромаштва и тешког живота већине 
ћилимарки (сл. 16). 

У васпитању деце је ткање имало значајно улогу. Савладавањем ткач-
ког процеса, женска деца су се учила да буду педантна, прецизна, истрајна, 
стрпљива, одговорна, стабилна, што су заправо у културном обрасцу вредно-
сти биле пожељне и високо вредноване особине. Сам процес ткања захтевао 
је сконцентрисаност и фокусираност на извођење шаре, чиме се развијала 
способност изоштравања усмерене пажње. 

Ћилимарке имају амбивалентан став о ткању. Са једне стране, оне ис-
тичу да је ткање ћилима физички напоран, тежак посао, док са друге стране, 
све редом, без изузетка, истичу да су имале велику, безграничну љубав пре-
ма ткању. ђулиза Османовић (1955) наводи да њена мајка, професионална 
ћилимарка, није желела да се она исто бави ткањем ћилима, јер „није хтела 
да јој се ћерка мучи“. Ипак, ђулиза наводи да је „имала велику вољу за 
ћилим“ и да је због тога, упркос мајчином противљењу, успела да постане 
ћилимарка. За мајку каже да је толико радила да је буквално „спавала на 
разбој“.30 Баба Душанка овако описује ткање: „Била велика мука, ткање је 
тежак динар, много велики, од тог се издржавало, од тог се живело“. Такође, 
истиче и да је ткање „робијашки посао“, да је оно јако напоран, исцрпљујући 
рад. Са друге стране, изненађује чињеница да су одговори на питање „да 
ли сте волели да ткајете“ били искључиво позитивни.31 Несумњиво је да је 
љубав ткаља према ткању ћилимова била велика, и да је заправо она била 
прави мотив и покретач. Светлана Манић (1940) о овом стваралачком по-
кретачу живописно сведочи: „Волим да ткајем. Не држи ме мир, морам да 
радим, све ме подиже нешто. Кад седнем, мир, тишина“. Већина ткаља се 
слаже да „ако те не тера“, онда не можеш ни да ткаш. На овај начин оне 
заправо описују стваралачки подстицај, односно, вољу и жељу за ткањем. 
Ромкиња ђулиза је чак стваралачку, покретачку енергију персонификовала: 
„Ако немаш терач, онда ни не можеш да будеш ћилимарка. Дође код тебе 

28 Светлана Манић, 1940.
29 Истиче да је јако волела да слуша Сафета Исовића.
30 Отац је био радник запослен у фабрици „Тигар“.
31 На основу њиховог прекорног погледа имала сам осећај да је питање неумесно и из-

лишно.
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терач и тера те.“ Иста казивачица описује недостатак воље и жеље за радом 
на исти начин: „Као да ми неко седи на рамену и не да ми да устанем. И 
мени је тешко, тешко, не могу да се покренем“. 

Савладавајући ткачке вештине, девојчице од раних година развијају 
креативаност и стваралачки потенцијал. С друге стане, живот са бојама, ор-
наментима, ликовна раскош ћилима постаје и део личности ћилимарке, и 
она даље свој осећај за естетику преноси на своје потомство и на свој дом. 
Казивачице истичу осећај испуњености, задовољства, среће када заврше 
ћилим. Претпостављамо да је управо све претходно наведено, а нарочито 
стваралаштво, немир, али и спокој који настаје након завршетка ћилима, 
тајна дуговечности ћилимарки, да је то тајна њихове разборитости, смире-
ности, мудрости које поседују и у дубокој старости.

обичаји везани за ткање 

Приликом истраживања покушали смо да откријемо веровања у значења 
појединих ћилимских шара. Нажалост, морамо констатовати да су њихова 
значења давно заборављења. 

Сматра се да пиротски ћилим штити кућу од зла и да је добар за напре-
дак, берићет. „Ћилим је добар да се има у кућу, одбија лоше од човека и зато 
је добро да га свака кућа има, добро је за здравље, срећу“.32

Процес ткања прате многа веровања и обичаји. Обичај је да се започи-
њање сновања обележи кићењем колаца који се користе за сновање. На два 
коца се ставе цветни венци, налик ћурђевданском венцу. Када се уводи вра-
тило у разбој, каже се: „Ајде, како лако село тако лако да се дигне – боже, 
помози“.33 Овим се поступком исказује жеља ћилимарке да ткање иде лако 
и брзо. 

Свакако, највише елемената обичајне праксе везује се за почетак и завр-
шетак ткања ћилима. Гледало се да се ћилим почне понедељком, може и 
средом, а избегавали су се уторак и петак. 

Почетак ткања започиње доношењем заткавалника од стране пору-
чиоца. То су понуде у храни – погача, сир, пита, колач и сл. Свакако да 
постоје варијације у врсти хране која се том приликом доноси. Даринка 
Костић (1928) сматра да је заткавалник поручиоца са села богатији и да оба-
везно садржи кокошку, погачу, сир, вино, ракију... У данашњим условима, 
жене из града већином доносе куповне производе за заткавалник. Казивачи 
објашњавају да су се понуде доносиле са жељом да ткање ћилима иде брзо 
и глатко, и да се истка на време. Ромкиња Смиља, уз навођење примера, 

32 Смиља Пуић, 1956.
33 Марија Златковић, 1942.
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објашњава да „кад је газдарица дашна (= издашна), ћилим иде брзо, брзо се 
ткаје, а кад је стиснута, ћилим иде споро“. 

Ткање се започиње рано, у зору. Сваког јутра, па и оног јутра када се 
започне ћилим, ткаље се помоле и прекрсте. На разбој се обавезно стављао 
цвет, најчешће црвена мушкатла, здравац, трандавил (ружа пењачица – пу-
завица) и сл. Нешић Јелица (1941) се присећа како је ткала са другарицом на 
једном разбоју. Ујутру, пре него што почне да тка, она заћити (окити) разбој 
и каже: „Ја ћу да ставим каранфил, а ти ружу, па да видимо која ће брже да 
напређује“. Заправо, цвеће се стављало да буде лепо, весело, да буди вољу 
за радом. 

Када се започињао ћилим, гледало се ко ће да подлази, односно – ко 
ће бити прва особа која ће наићи када се започне ћилим. Свакако је било 
пожељно да буде особа „која има лаку руку“ и да није баксуз: „Баксуз – што 
ли дође та да ми подлази, неће, не иду руке, не слушају, устајем и престајем 
да радим – устанем, прошетам, одморим.“34 

Ко подлази, обично каже: „Кад видим да сте заткале, а ви да сте доткале“. 
Ако жена сама тка, она сама себи прави подлазу изговарајући себи исте те 
речи: „Добар дан, газдарице, кад видим да сте заткале, а ви да сте доткале.“35 
Ромкиња Смиља описује како је она сама себи подлазила: „Сама себи под-
лазим, почнем, пресновем неколико пута преко жице и изађем, и затрчим 
се, и кажем – ајде, боже, помогни, дај ми срећу, дај ми брзину“. Ромкињу 
Гордану Халилковић (1940) су такође звали да подлази и у Задрузи где је ра-
дила као ћилимарка. Сматрало се да кад Роми подлазе или благослове, тај је 
благослов плодотворан.36 На ромском, онај ко подлази каже: „ошко лађере“, а 
ћилимарка одговара: „ала раза сум“, што значи „да ми добро пође“.37

Када се заврши ћилим, он се подреже, односно ошиша, очисти се и 
склопи. Само код једног казивача забележили смо податак да на завршен, 
склопљен ћилим седне девојка без гаћа. „Седне на голу гузу, смејемо се. 
Морала је нека да седне“.38 Протумачено нам је да се овоме прибегавало у 
жељи да се ћилим брзо прода. Смиља Пуић наводи: „Кад завршим ћилим, 
очистим га, пустим прво унуке да га газе, да легну, умотају се у њега. Хоћу 
да иде на радост“.

Понекад, током рада, поручиоци су долазили да виде како напредује 
ћилим, и том приликом су такође доносили понуде. Даринка Костић (1928) 
наводи да су понекад сељаци долазили да виде како њихов поручени ћилим 
напредује, и то најчешће суботом, када је пијачни дан у Пироту. Том при-
ликом би наређали новац у жице основе, уз следеће речи: „Да имате вољу 
да радите.“

34 Гордана Халилковић, 1940.
35 Славица Јовановић.
36 Драгољуб Златковић, 1936.
37 ђулиза Османовић, 1955.
38 Новка Дона ђорђевић, 1926.
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Завршетак ткања се обележава понудама у облику доткавалника. Вари-
јације заступљене хране су евидентне. Наводи се да заткавалник садржи 
обавезно погачу (ружу), кисело млеко, сир, јаја, понекад печену ћурку, сок, 
пиво, ракију. Данас се доносе и куповни производи – бомбоњере, сокови, 
кафа, колачи, али и торте. Казивачи истичу да су сељаци боље плаћали 
ћилим, а да су, поред заткавалника и доткавалника, доносили и поклон – 
корпу грожђа, маст.

Постоје и веровања која се везују за баксуза, односно – за човека који 
негативно делује на процес ткања. Уколико је подлаза – баксуз, ткање се 
отежано одвија. Последице нечијег негативног дејства (баксуза) су да руке 
неће да слушају, не иду, ћилимарке имају осећај тешке главе, поспане су. У 
тим ситуацијама оне престају са радом, устају, иду да се прошетају. Такође 
се веровало да не треба хвалити ћилим, јер ткање може да крене наопако: 
„Уместо да напређује, оно се враћа. Као да на доле ткајемо“.39 

Ћилим је био обавезан део девојачког дара у свадбеним обичајима. 
Сматрало се да девојка не може да се уда уколико нема пиротски ћилим. 
Ћерке за удају мериле су се по томе колико доносе ћилимова у дар, одно-
сно – у мираз. Неретко се код ћилимарки које су училе ткање подударило 
то да заправо њихов први самостално откани ћилим буде уједно и ћилим 
који им је ишао за мираз. То је представљало и неку врсту дипломе и доказ 
да је ћилимарка савладала вештину ткања, те да је спремна да самостално 
производи ћилиме у новом домаћинству и тако успешно доприноси будућој 
породици. 

Тако је, на пример, Ружица Илић, удата 1949. године, донела у дар први 
ћилим који је самостално откала – црвени јан са босанском шаром (сл. 17). 
То је било време велике немаштине и сиромаштва. Њене сестре су се уда-
ле за време рата и урадиле су себи по два шестака. Број ћилима у миразу 
заправо је варирао у зависности од друштвено-историјских, економских и 
социјалних околности. Такође, свакако је на број ћилима утицаја имала и 
бројчана и родна структура породице. Радмила Голубовић наводи да није 
могао да се замисли дар без ћилима: „Мајка се удала 1938. године. У дар 
је донела драпере ђулови на ланци и шестак, двадесет аршина венци и још 
неколико послужавника са даром“. Олгица Петковић (1938) се удала 1960. 
године. Пошто јој је мајка млада умрла, од оца је добила јан и простирке, и 
сметеник (16 аршина). После је те ћилиме поклонила сину, а не ћерки, јер је 
она имала пуно ћилима од удаје. Било је важно и сматрало се обавезним да 
жена отка ћилим за наследнике. 

О Видовдану је био обичај да се сви ћилими изнесу из куће и да се 
том приликом проветре. Тада се говорило: „Видовдан – вида да виде како 
су направиле девојке“.40 Овај обичај је уједно омогућавао девојкама да 

39 Персида џиговић, 1935.
40 Драгољуб Златковић, 1936.
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јавно покажу спрему коју припремају за дар и тако обавесте потенцијалне 
младожење о свом текстилном умећу и вештинама. 

Показивање ћилима је заступљено и о слави. Том приликом, најлепшим 
ћилимом се украшава зид, ћилимима се покривају кревети, клупе... На тај 
начин не само да се визуелно оплемењује простор и указује част гостима, 
већ је то и показатељ колико је овај предмет цењен у граду Пироту. Ћилим 
је често бивао и декор у свадбеним обичајима, али и у атељеима, приликом 
фотографисања и сл.

Естетско и номинално вредновање ћилима

У разговору са казивачима покушали смо да уђемо у систем естетског 
вредновања ћилима. Одговори које смо добили углавном су се односили 
на њихове техничке карактеристике, на дебљину и квалитет вуне, на начин 
извођења шаре која подразумева прецизну симетрију, на квалитет бојеног 
предива, односно – на то како је предиво обојено, на оцену ткања и сл.). У 
вези са тим наводимо епитете везане за ћилиме које смо забележили. 

За танак ћилим наводе се оваква поређења: „танак је као коричка од хле-
ба“, или „танак како артија“.41 За танак ћилим, израђен од фино упредене, 
мазне жилке – сјајне и глатке вуне, каже се: „лиже, се, лиже“. Добар ћилим 
је кад је: „тврд, нема да се цери“,42 односно, добар ћилим подразумева добро 
сабијену потку, тако да се не виде нити основе. За леп ћилим, са складно 
уклопљеним шарама каже се: „списан – како у перо да је исписан“, или: 
„као да је сликан, танак, фин“. За веома леп ћилим, са много детаља, каже 
се: „ћилим као катмер – као да ће да проговори“.43 

Поред уметничке и културне вредности, ћилим је имао и своју но-
миналну вредност. У Пироту се, традиционално, вишак капитала улагао 
у ћилиме који су се чували за тешка времена. На тај начин, улагањем у 
ћилим, стварала се материјална основа – вредност која може да се уновчи 
у невољи.44 Забележили смо да је ћилим по потреби продаван да би се 
завршила нека фаза при градњи куће – малтерисање, стављање куће под 
кров. Ћилим се такође продавао да би укућани могли да подмире трошко-
ве за свадбу, за школовање деце, унука... Значи, ћилим је у Пироту имао 
и улогу капитала, а такође је представљао и мерило (или јединицу) вред-
ности. Доживљавали су га као породично благо. Богатство и имућност 
процењивали су се по томе колико ћилима има у кући, што значи да је 

41 Светлана Шана Јовановић, 1945. 
42 Душанка Пешић, 1932.
43 Светлана Шана Јовановић, 1945.
44 Драгољуб Златковић, 1936.
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ћилим представљао фонд, капитал, уштеђевину.45 У Пироту круже приче: 
„Чиновници су односили ћилиме у Београд као капитал и тамо продавали. 
Станове су куповали за ћилиме.“46 Претпостављамо да је ова предимен-
зионирана прича заснована на идеји о прецењеној вредности пиротског 
ћилима, што свакако само показује колико су га сами Пироћанци ценили и 
колики су му значај придавали. 

Закључак

У раду се имплицитне културолошке, социолошке, педагошке, уметнич-
ке, економске и др. димензије пиротског ћилимарства сагледавају са аспекта 
„изнутра“, тј. са аспекта схватања и поимања стваралаца пиротских ћилима, 
односно – ћилимарки самих. 

Основна теза постављена у овом раду је да је пиротско ћилимарство у 
периоду након Другог светског рата опстало до данашњих дана и да је у том 
интервалу евидентна константа која га прати од самог почетка – препуште-
ност самоорганизацији, спонтаном прилагођавању производње потребама 
тржишта, уз свесрдну помоћ државе и институција која је бивала перио-
дична. Тако, педесетих година прошлог века је највећи број жена радио за 
Ћилимарску задругу, која је већ у седмој деценији постепено редуковала 
број ткаља и свела га на минимум (обим није згодно рећи када су људи у 
питању). Интервенција државе у очувању пиротских ћилима евидентна је и 
на прелазу два века. Континуитет преношења знања и вештина по женској 
линији у производњи пиротских ћилима, у наведеном периоду, остварују 
ткаље градског порекла, и то Српкиње, као и припаднице ромске националне 
мањине. Ипак, већина ткаља у овом периоду регрутује се из новопридошлог 
слоја сеоског порекла. Оне се обучавају код искусних ткаља и на тај начин 
постепено прихватају норме и обрасце градског понашања, с једне стране, 
док са друге стране доприносе освежавању и преслојавању образаца веза-
них за технологију вуне и елемената ткачке радиности. Једном речју, жене 
сеоског порекла у већем обиму утичу на интензивирање и ревитализацију 
пиротског ћилимарства. Тржиште ћилима поспешују, поред Пироћанаца 
самих и новодосељених становника сеоског порекла, и мештани села из 
залеђа, као и Пироћанци расељени по градовима у Србији, Југославији и 
иностранству (дијаспора). 

Иако постоје стереотипи о томе да је ткање пиротских ћилима искљу-
чиво женски посао, на терену смо наишли и на податке о томе да је било 
спорадичних случајева у којима су пиротске ћилиме ткали и мушкарци, 

45 Исти
46 Персида Васић, 1924.
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и то искључиво припадници ромске националне мањине. У раду се ова 
чињеница тумачи тиме што су културни обрасци по питању родне поделе 
послова строжи и крући у српској култури него у ромској, као и тиме да су 
Роми по том питању флексибилнији из практичних разлога – због веће мо-
тивисаности за зараду. 

Пиротски ћилими су у посматраном периоду и даље веома заступљени 
као део текстилног инвентара домаћинстава. Ћилимарке производе функ-
ционално разноврсне ћилиме, који се класификују на основу шаре и 
димензија. Оне и данас користе стару меру аршин (0,68 м) као основну мер-
ну јединицу.

 Пиротско ћилимарство је делатност у оквиру које се вештине и знања 
уче и наслеђују по женској линији. Такође, ћилимарство се учило и код ис-
кусних ћилимарки, а у најмањој мери – у специјализованим школама и у 
Задрузи. Ћерке ћилимарки су започињале да уче ткање са пет-шест година. 
Прво су, сходно узрасту, добијале задатке везане за припрему вуне за ткање. 
Само учење ткања одвијало се путем посматрања и постепеног увођења 
прстију, основног инструмента у извођењу шара. Кроз учење се развијала и 
изоштравала визуелна перцепција, која је усклађивана са синхронизованим 
покретима прстију. Учење ткања код девојака сеоског порекла започињало 
је након завршетка 4. разреда основне школе (мале матуре), и то се схватало 
као учење заната. 

Колективно ткања ћилима прате обавезна песма и прича. На тај на-
чин жене су успевале да савладају сву тежину овог посла – моното-
ност, физички напор, дуготрајност. Током ткања, паралелно се одвија 
заједнички социјални живот, када се девојчице кроз причу уводе у женски 
свет одраслих, а жене сеоског порекла се социјализују и прихватају нор-
ме и вредности градске средине. Ткање има и васпитну улогу – креатив-
ности и стваралаштву девојчице се уче од најмлађег узраста. Ћилимарке 
имају амбивалентан став о ткању: наводе да је то тежак и напоран посао, 
али – с друге стране – нарочито истичу да су ћилиме радиле с великом 
љубављу. Код индивидуалне делатности, ткање ћилима има исцелитељску 
улогу. Ћилимарке, већином жене из нижих социјалних слојева, успевају 
да кроз стваралачку и креативну димензију ткања превазиђу проблемима 
оптерећену свакодневицу. 

Ткање ћилима прате бројни обичаји везани за почетак и завршетак 
ткања. Пиротски ћилим је обавезан део мираза, а често се поклања и у дру-
гим приликама – за усељење, као успомена и сл. Ћилими се користе и за 
декорацију приликом свадбених весеља, славе. Значење ћилимских шара и 
њихова симболика данас су, нажалост, заборављени. 

Поред уметничке и културне вредности, ћилим је имао и своју номинал-
ну вредност. У Пироту су су се ћилими доживљавали као породично благо, 
а богатство и имућност су се процењивали по томе колико ћилима има у 
кући. Традиционално, вишак капитала улагао се у ћилиме, који су се чували 



84 МАРИНА ЦВЕТКОВИЋ

за тешка времена. Ћилим је, значи, у Пироту представљао фонд, капитал, 
уштеђевину.
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Marina Cvetković

SpeCiFiC FeATuReS oF THe piRoT KilimmAKing, 1945–2015

Summary

The paper presents the results of a field study of the Pirot kilim-making related to intangible 
cultural heritage: traditional learning and transfer of knowledge, the social aspect of kilim-making 
and kilim-makers, beliefs and customs, etc. The topic is studied from the perspective of an ethnolo-
gist, a curator, while the focus of analysis is shifted from objects to creators and users. The thesis 
of the study is that the constant features of the Pirot kilim-making that accompanied it from the 
very beginning persisted even in the post-war period: self-organization, spontaneous adaptation to 
market needs, with periodic intervention on the part of state institutions. It highlights the fact that 
women of rural origin fostered the intensification and revitalization of the Pirot kilim-weaving in 
the postwar period, while endowing it with specific properties reflected in the processing of wool 
and some elements of the weaving process. on the other hand, the continuity and the tradition of 
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transferring weaving skills through the female line are analyzed on the examples of kilim-makers of 
urban origin, but also on the example of Roma kilim-weavers. In the section dealing with the tradi-
tional transmission of knowledge and learning, the author analyzes methods of acquiring weaving 
skills, accompanied with the processes of acculturation and socialization of newly arrived women. 
Along with written sources and photographs, the study is primarily based on ethnographic field 
materials, collected on a sample of 28 respondents, born between 1926 and 1961.
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Сл. 1 Пирoт, крaj XiX вeкa

Сл. 2 Пирoт 2015. г.
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Сл. 3 7626 Ткање у Пироту 1926. г.

Сл. 4 Део Каталога Задруге за поручивање ћилима
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Сл. 5 Свеска са поруџбинама ћилима

Сл. 6 Ромкиња Смиља Пуић тка ћилим
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Сл. 7 Пиротски ћилим у савремено опремљеној дневној соби

Сл. 8 Пиротски ћилим – „венци“ у гостинској соби
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Сл. 9 Салон тапициран ћилимском тканином, власништво породице Петковић

Сл. 10 Ћилим шестак „београдско коло“, рад христине Томановић, 1931. г.



92 МАРИНА ЦВЕТКОВИЋ

Сл. 11 Подела послова везаних за ткање, породица Манчић, 1945. г.

Сл. 12 Подела послова везаних за ткање
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Сл. 13 Учење ткања

Сл. 14 Колективно ткање
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Сл. 15 Ткање ћилима лети, под сајваном

Сл. 16 Индивидуално ткање ћилима



95СПЕЦИФИЧНОСТ ПИРОТСКОГ ЋИЛИМАРСТВА У ПЕРИОДУ 1945–2015. 

Сл. 17 Успомена на први ћилим „босанска шара“, Ружица Илић


