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ПРОИЗВОДЊА СУКНА У ВАЉЕВСКОМ КРАЈУ  
НА ПРИМЕРУ СУКНЕНИХ ПРЕДМЕТА У МУЗЕЈСКИМ 

ЗБИРКАМА НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ВАЉЕВУ 

Апстракт: Обрада вуне и производња сукна у ваљевском крају у 
прошлости, била је веома заступљена, а бројне ваљавице, према легенди, 
одредиле су и назив овог града. У овом раду су представљени сукнени 
мушки и женски одевни предмети (гуњ, гуњић, чакшире „потурлије“, тоз-
луци, женски јелеци, зубуни), њихов начин израде и украшавања. Сукнени 
предмети у Етнолошкој збирци Народног музеја Ваљево према броју су 
веома скромни и чини их двадесет и пет предмета, који припадају збирци 
одевање и збирци Кућни текстил.

Кључне речи: вуна, сукно, ваљавице, одевни предмети, израда, ук-
рашавање, абаџије

Вуна је у ваљевском крају у прошлости била веома важна сировина што 
је произашло из природно-географских фактора и начина привређивања. 
Литература и историјски извори наводе је као важан предмет трговинске 
размене између Дубровчана и средњовековног трга Ваљево.1 Вуну су про-
изводили за сопствене потребе у оквиру домаћинства а продајом остатка, 
обезбеђивано је све друго неопходно за живот људи. Комплетна прерада и 
производња вуненог влакна (шишање оваца, прање руна, рашчешљавање, 
предење и бојење)2 одвијало се у оквиру домаћинства уз помоћ справа 
које су такође производ домаће радиности. Вуна је након прања и сушења 
рашчешљавана прстима а затим гребенима. Да би се добила нит за ткање, 
користиле су се преслице лопатастог облика, често украшене резбаријама, 

1 Марија Исаиловић, Ваљево и околне области у средњем веку, Ваљево, 1989.
2 Видосава Милосављевић, СА НМВ фасцикла бр. 112-НМВ.
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мала и велика вретена3 („дружица“) и чекрклија. Предиво је могло бити 
различите дебљине у зависности од намене. Вунено предиво се користило 
у природној боји: црна (врана), бела, сива (сигава) или је бојено у оквиру 
домаћинства (коришћени су при томе лишће и плодови биљака), а знатно 
касније, од друге половине 19. века, има помена да је у ваљевском крају 
било занатлија за прераду вуне, дрндара, бојаџија, вуновлачара и ткача. 4

Сукно је у овом крају израђивано у природној боји вуне (црна или 
врана, бела и сива) или бојеној у ораховини. Вунена тканина ткана је на 
хоризонталном разбоју у четворонитном и двонитном ткању, а затим је 
у ваљавицама дорађивана, добијала је чвршћу структуру и користила 
се за шивење мушких и женских, пре свега, зимских одевних предмета. 
У литератури се наводи да је вунено ткање5 ношено на реку и ударано 
пракљачама за веш, како би се добило сукно.

Колико су вуна и сукно битни у животу људи ваљевског краја у 
прошлости на најбољи начин илуструје и легенда која назив Ваљева везује 
за бројне ваљавице у којима је вунено ткање ваљано и прављено сукно. 
Ваљавице су мањи дрвени објекти,6 који су се у конструктивном смислу 
незнатно разликовали од краја до краја.7 Ове грађевине су у највећем делу 
Србије биле правоугаоне или квадратне основе. Грађене су од талпи са 
четвороводним кровом али у конструкцији бондрука. Ваљавице су грађене 
поред или у склопу воденица, биле су, као и воденице, ортачке а власништво 
на њима је стицано поделом удела и наслеђивањем.

Механизам дрвених чекића, уз помоћ којих се тканина ваљала, покретан 
је снагом воде. Да би се тканина лакше и брже изваљала, вода је загревана. 
Дужина ваљања зависила је од врсте ткања и његовог квалитета. За једну 
„трубу“ од 50 метара процес ваљања трајао је 48 сати. Материјал за ваљање, 
сељаци су сами доносили у ваљавице или су ваљари пазарним данима у 
граду прикупљали материјал за сукно, а има случајева да су га сељаци 
остављали код занатлија абаџија и терзија како би га ваљари преузели.

3 Дијана Ристовић, Преслице из Народног музеја у Ужицу, Ужички зборник 28, Ужице 
2002, 381–410; Братислава Владић Крстић, Обележје текстилне радиности у ваљевској Ко-
лубари, Истраживања 6, Ваљевска Колубара, Ваљево 1990, 229–236; Братислава Идвореан 
Стефановић, Гребена за обраду кудеље и вуне у Етнолошком одељењу Музеја Војводине, Рад 
Музеја Војводине 43–45, Нови Сад 2001–2003, 79–95.

4 Борислав Вујић: занатство у ваљевском крају и друге самосталне привредне де лат-
ности, Ваљево, 1987, 21–25.

5 Братислава Владић Крстић, Обележја текстилне радиности у ваљевској Колубари, 
Истраживање 6, Ваљево 1990, 245.

6 Марија Урошевић, Ваљалице у околини Краљева, Наша прошлост 1–2, Краљево 1969; 
Тихомир Дражић, Последње ваљавице из ваљевског краја, Гласник ДК Србије 15, Београд 
1991.

7 Податке о ваљавицама добила сам од колегиница Зорице Симић (Народни музеј Круше-
ва), Дијане Ристовић (Народни музеј Ужице) и колеге Божидара Крстановића (РЗЗСК Бео-
град).
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У овом крају шили су мушку и женску одећу од сукна (гуњ, гуњић, 
чакшире „потурлије“, тозлуци, женски јелеци, зубуни), која је ношена 
зими и лети у свим приликама. Производња сукна у овом крају у домаћој 
радиности задржала се до друге половине 20. века, а у неким селима и дуже. 
Одевни предмети од сукна најпре су шивени у оквиру сеоског домаћинства 
а затим га преузимају занатлије абаџије. На основу литературе8 види се да 
је овај занат био цењен од средине 19. века. У Ваљеву је 1836. године било 
14 абаџија, а 1862. године било их је 29. Овај занат, као и друге, пратили 
су друштвени токови који су обележили другу половину 19. века. Градско 
средиште јача и постаје занатски центар а у селима је незнатан број сеоских 
занатлија. Ваљевске абаџије су чиниле део мешовитог еснафа (трговачко 
– абаџијско – терзијског) који је основан 1849. године, а од 1852. године 
основан је и еснаф. На прелазу између 19. и 20. века број занатлија је опао 
због неповољних друштвених и економских прилика и ратних сукоба који 
су обележили почетак 20. века. Иако осиромашено сеоско становништво, 
имало је потребу за услугама абаџијског заната, па се у периоду између два 
светска рата овај занат одржао са веома малим бројем занатлија, један до два 
у самом граду, али је јачао у другим околним варошицама. Абаџијски занат 
је са извесним променама и допунама постојао од средине 20. века у виду 
„кројача народног одела“.9

Како је употреба сукнених хаљетака у прошлости била веома рас про-
страњена, то се и овај занат веома развијао, па су од средине 19. века, у 
многим градовима тадашње Србије, оснивани абаџијски еснафи. Ваљевске 
абаџије оснивају свој еснаф 1852. године. Абаџијски занат је са извесним 
променама постојао у Ваљеву до осамдесетих година 20. века. Промене 
у начину одевања сеоског становништва, утицај града и индустријске 
производње, довео је до промена у начину рада и асортиману производа али 
и у самом називу заната, па се они све чешће јављају као „кројачи народног 
одела“.

Поред домаћег сукна, абаџије су у свом раду користили и увозни материјал 
(сукно, абу и шајк) из Турске, Аустрије, Босне, Бугарске. Одевни предмети 
од сукна украшавани су гајтанима, различитим везом и апликацијама, 
шљокицама и везом од металне нити. Како је материјал на коме је рађен 
вез доста чврст, нити нису пролазиле кроз тканину, већ је орнамент извођен 
полагањем гајтана, нити и трака на саму тканину и њиховим прихватањем 
ситним бодовима свиленим или памучним концем. На овај начин извођени 
су различити геометријски и цветни мотиви. Орнамент је рађен по цртежу. 
Да би се постигла пластичност детаља и изразита декоративност, везло се 
преко претходно грубљег веза, или се подметала чврста хартија, картон, 

8 Милан Трипковић, Од првих помена до 1945. године, занатство у ваљевском крају и 
друге самосталне привредне делатности, Ваљево 1987, 7–21.

9 У Ваљеву 1945. године ради 16 абаџија, 1958. ради 31 абаџија, 1961–1976. ради 13 
абаџија.
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гужвице памука. У овом занату мајстори су користили разна помагала: 
дрвени или метални аршин за мерење сукна, велике маказе, трбушасти 
напрстак, закачку (комад сукна са кукицом на крају), колоту (даска за 
пеглање панталона), шило, утију (специјалну пеглу).

Сукнени предмети у Етнолошкој збирци Народног музеја Ваљево, 
припадају збирци одевање и збирци Кућни текстил, а према броју су 
веома скромни и чини их двадесет и пет предмета. На основу музејске 
документације10 сазнајемо о њиховом географском пореклу, начину израде 
и украшавању, функцији, времену настанка, особи која је израдила предмет 
или га носила, локалној терминологији везаној за процес израде и слично.11 
Одевни предмети од сукна изложени су у сталној музејској поставци „Трећа 
димензија прошлости – поглед из будућности“ у вајату Ненадовића у Бран-
ковини, а највећи број је депонован у централној музејској згради. Предмети 
су у збирку приспевали најчешће путем откупа (11 предмета) и поклона (6 
предмета), о неколико предмета нема података, док су три предмета преузе-
та за Музеј 1956. године из Државног архива среза Ваљево.

Међу предметима који се у овом раду представљени, најбројнији су зу-
буни. Зубун су у ваљевском крају, као зимски хаљетак, носиле удате жене 
и девојке. У колекцији зубуна посебно су занимљива два зубуна (Е 198 
и Е 199) из Подгорине, који припадају старијој варијанти женске ношње 
(карактеристичној за другу половину 19. века, која се у Подгорини задржала 
до почетка 20. века),12 дужине до колена и украшени везом од вуне разних 
боја. Осталих осам зубуна су краћи, украшени су везом од металне нити а 
леђа су до половине везена вуном (у једној боји) или је аплициран сомот. 
Следећи по бројности (четири) мушки су гуњеви од тамнобраон сукна, укра-
шени вуненим гајтаном. Само један од њих (Е 1173) чини целину са панта-
лонама (Е1169) и гуњићем (Е1174) и у Музеј је приспео путем поклона.

Поред поменутих сукнених предмета у збирци одевање су и три мушка 
гуњића, троје панталоне, два женска гуњића и један пар тозлука. Од сукне-
них предмета у етнолошкој збирци Народног музеја Ваљево занимљиво је 
поменути ћебе израђено од вуне у две боје, састављено од три поле а изатка-
но и ваљано 1965. године.

10 Улазне књиге, инвентарне књиге за Етнолошку збирку, предметни картони и теренска 
грађа у СА НМВ.

11 На предметном картону „бр. 328 – мушки гуњ“, у рубрици „Историјат предмета“ стоји: 
„Носио га је Раденко Станковић из Вујиноваче до пре 10 година. Сукно ткала његова кћи Зла-
тија, одмах после Другог рата, а ваљано је у Брезовицама у Мојићима. Шио га је сеоски шнај-
дер у Вуиновачи око 1960. г. Предмет је у музеј, путем поклона примљен 1981. године“.

12 Јасна Бјеладиновић, Народна ношња ваљевске Подгорине, Колубаре и Тамнаве, ГЕМ 
37, Београд 1974; Братислава Владић Крстић, Обележја текстилне радиности у ваљевској Ко-
лубари, Истраживање 6, Ваљево 1990, 225–277; Јасна Бјеладиновић Јергић, Народна ношња 
у ваљевској Колубари, Истраживање 6, Ваљево 1990, 279–328.
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Предмети од сукна у етнолошкој збирци Народног музеја Ваљево, при-
спели су у протеклих шест деценија постојања Музеја.13 На овом послу није 
рађено плански, па је због тога велика неуједначеност у броју предмета у 
оквиру колекција. Међутим, присутност ових предмета показује одређене 
карактеристике материјалног и духовног наслеђа овог краја. Вештина обра-
де вуне и њене употребе за израду одеће и текстилног покућства преносила 
се с колена на колено, као и вештина абаџијског заната, што се види и у 
музејским збиркама.

Каталог

1. Сукно
Инв. бр. 1170, Бујачић, Ваљево, Ваљевска Подгорина
Дужина 262 цм, ширина 46 цм
Комад сукна, ткан у четири нита од браон вуне.
Поклон 2009. год. од Споменке Митровић, Ваљево.

2. Ћебе 
Инв. бр. 823, Брезовице, Ваљево, Ваљевска Подгорина

13 Народни музеј Ваљево основан 1951. године.
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Дужина 180 цм, ширина 146 цм
Ћебе израђено од вуне у две боје, у природној драп и браон боји, 

састављено од три поле. Ткано је у четири нита у кепер преплетају са гео-
метријском орнаментиком (тамне и светле „пруге“ по ширини и уже „пруге“ 
по дужини тканине) која се постиже помоћу начина увођења и проткивања. 
Уже стране су опшивене наранџастом траком.

Откуп 1989. год. од Анђелије Петровић из Брезовица, која га је и 
ткала.

Рађено око 1965. године.

3. Женски јелек-гуњић 
Инв. бр. 85, Пецка, Осечина, Подгорина
Дужина 43 цм 
Јелек шивен од црног сукна, срцоликог изреза на грудима. С предње 

стране је отворен и не копча се, а дуг је до струка. Нема поставу. Украшен 
је по ободу са четири реда црног вуненог гајтана и опшивен браон штофом 
по ивицама.

Откуп 1957. год. од Борислава Лукића из Пецке, а ткала га је Петрија 
Лукић.

Рађен пре Првог светског рата.

4. Женски јелек-гуњић
Инв. бр. 299, без података
Дужина 38 цм, ширина леђа 44 цм
Јелек шивен од браон сукна, срцоликог изреза на грудима. С предње 

стране је отворен и има четири копче. Украшен је по ивицама са четири реда 
црног вуненог гајтана, а отвори за руке украшени су са два реда гајтана. Са 
унутрашње стране је и богат абаџијски вез (спирале и кружићи).

Без података.

5. Зубун
Инв. бр. 198, Вујиновача, Ваљево, Подгорина
Дужина 92 цм 
Зубун од белог сукна, без рукава, дужине до колена и целом дужином 

отворен с предње стране. Леђа и предње стране су равно кројене а на боч-
ним странама су умеци који су равни и благо сведени испод пазуха, проши-
вени дужином по среди, а на ободу су мали разрези. Ивице зубуна су опто-
чене браон вуненим гајтаном који је са унутрашње стране формиран у виду 
вијуга, а око отвора за руке је само гајтан. На предњим странама уз ивицу, 
као и по доњој ивици леђа, везена су по два круга од вуне разних боја (зеле-
на, црвена, лила) у техници пуног бода са шљокицом у средини. Горњи део 
леђа украшен је са два стилизована цветна мотива и зракасто постављеним 
гранчицама. Мотив је извезен од вуне разних боја (зелена, жута, лила, црна, 
црвена) са металном нити у средини и шљокицама.

Откуп, 1955. год. од Животе Тешића из Вујиноваче.
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6. Зубун
Инв. бр. 199, Суводање, Ваљево, Подгорина
Дужина 89 цм 
Зубун од белог сукна, без рукава, дужине до колена и целом дужином 

отворен с предње стране. Леђа и предње стране су равно кројене а на боч-
ним странама су умеци који су равни и благо сведени испод пазуха, а на 
ободу су мали разрези. Ивице зубуна, отвор за руке, оковратник и шавови 
испод пазуха опточени су браон и црвеним вуненим гајтанима. У угловима 
предњих страна, као и на ивици леђа, везен је по један звездаст мотив од 
црне и лила вуне. Горњи део леђа украшен је са два стилизована цветна мо-
тива и зракасто постављеним стилизованим лалама. Мотив је везен пуним 
бодом од вуне разних боја (зелена, лила, црна, љубичаста, плава, тегет) и 
металном нити у средини.

Откуп, 1955. год. од Милана Бирчанина из Суводања.

7. Зубун
Инв. бр. 80, Ражана, Косјерић, Ужичка Црна Гора 
Дужина 63 цм, ширина 63 цм
Зубун од белог сукна, без рукава. Кројен је од три равна и уска комада 

сукна и два уметнута „клина“ на бочним странама. Отворен је с предње 
стране и не копча се. Леђа су до струка украшена пуним везом од плаве ку-
повне вунице а мотив су „пужићи“. Плавом вуницом украшен је и оковрат-
ник. Стилизовани цветни мотиви су по целој површини зубуна, а изведени 
су од металне нити и шљокица. Ивице зубуна су опточене плавим гајтаном, 
а по доњој ивици ушивена је плава чипка са шљокицама.

Откуп 1958. год. од Милорада Ракића из Ражане.

8. Зубун
Инв. бр. 81, Ражана, Косјерић, Ужичка Црна Гора 
Дужина 57 цм, ширина 69 цм
Зубун од белог сукна, без рукава. Кројен је од три равна и уска комада 

сукна и два уметнута „клина“ на бочним странама. Отворен је с предње 
стране и не копча се. Леђа су до струка украшена пуним везом од бордо ву-
нице, а мотив су „пужићи“. Пуњени вез од бордо вунице изведен је у облику 
траке око отвора за руке. Стилизовани биљни мотиви су по целој површини 
зубуна, а изведени су од металне жице. Ивице зубуна су опточене црним 
гајтаном, а по по доњој ивици ушивена су два низа беле чипке.

Откуп 1958. год. од Милорада Ракића из Ражане.

9. Зубун
Инв. бр. 365, Радановци, Косјерић, Ужичка Црна Гора 
Дужина 67 цм, ширина 65 цм
Зубун од белог сукна, без рукава, дужине до испод струка. Кројен је од 

три равна комада сукна и два уметнута „клина“ на бочним странама. Отво-
рен је с предње стране и не копча се. Леђа су до струка аплицирана тамно 
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плавим сомотом. Стилизовани биљни мотиви су по целој површини зубуна, 
а изведени су белом срмом. Ивице зубуна су опточене црним вуненим гај-
таном у два реда.

Откуп 1955. године.

10. Зубун
Инв. бр. 366, без података
Дужина 64 цм, ширина 82 цм
Зубун од белог сукна, без рукава, дужине до испод струка. Кројен је од 

три равна и уска комада сукна и два уметнута „клина“ на бочним странама. 
Отворен је с предње стране и не копча се. Леђа су до струка извезена индиго 
плавом вуницом у виду преплетаја. Стилизовани биљни мотиви су по целој 
површини зубуна, а изведени су белом срмом. Ивице зубуна су опточене са 
по једним редом црног и црвеног вуненог гајтана. 

Без података.

11. Зубун
Инв. бр. 428, Таор, Ваљево, Подгорина, почетак 20. века
Дужина 65 цм, ширина 62 цм
Зубун од белог сукна, без рукава, дужине до испод струка. Кројен је од 

три равна и уска комада сукна и два уметнута „клина“ на бочним странама, 
који су прошивени по дужини кроз средину. Отворен је с предње стране и 
не копча се. Леђа су до струка везена црном вуницом у техници пуног бода. 
Стилизовани мотиви листова су по целој површини зубуна, а изведени су 
белом срмом и оивичени шљокицама. Ивице зубуна су опточене црвеним 
вуненим гајтаном, а по доњој ивици је ушивена светлобраон чипка фабрич-
ке израде. 

Откуп 1984. год. од Вере Степановић из Мравинаца, а носила га је њена 
баба Милојка (рођена 1908. год.) која га је наследила од мајке Кате.

12. Зубун
Инв. бр. 429, Таор, Ваљево, Подгорина, почетак 20. века
Дужина 60 цм, ширина 65,5 цм
Зубун од белог сукна, без рукава, дужине до испод струка. Кројен је од 

три равна и уска комада сукна и два уметнута „клина“ на бочним страна-
ма. Леђа су до струка аплицирана црним сомотом. Остали делови зубуна 
су местимично украшени стилизованим биљним орнаментима, израђеним у 
техници „пуњеног веза“ од беле срме оивичене шљокицама и низом перли-
ца. Ивице зубуна су опточене црним вуненим гајтаном.

Откуп 1984. год. од Вере Степановић из Мравинаца, а носила га је њена 
баба Милојка (рођена 1908. год.) која га је наследила од мајке Кате.

13. Зубун
Инв. бр. 854, Горњи Таор, Ваљево, Подгорина 
Дужина 61 цм 
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Зубун од белог сукна, без рукава, дужине до испод струка. Кројен је од 
три равна и уска комада сукна и два уметнута „клина“ на бочним странама, 
која су прошивена по дужини кроз средину и имају прорезе, а на ободу су 
мали разрези. Леђа су до струка везена црном вуном са мотивом преплетаја 
у техници пуног бода. Остали делови зубуна су украшени стилизованим 
биљним орнаментима, израђеним у техници пуњеног бода од беле срме, оп-
шивени шљокицама. Ивице зубуна, оковратник, отвор за руке, шавови ис-
под пазуха и разрези на „клиновима“ су опточени црним вуненим гајтаном. 
По доњој ивици је ушивена тамноокер чипка фабричке израде. 

Поклон 1985. г. од Сретена Васиљевића из Сушице.

14. Зубун
Инв. бр. 1164, Горњи Таор, Ваљево, Подгорина 
Дужина 63 цм 
Зубун од белог сукна, без рукава, дужине до испод струка. Кројен је од 

три равна и уска комада сукна и два уметнута „клина“ на бочним странама. 
Леђа су до струка везена црном вуном. Остали делови зубуна су украшени 
стилизованим мотивом листова, израђеним у техници пуњеног бода од беле 
срме. Ивице зубуна су опточене црним гајтаном а на доњој ивици је ушиве-
на чипка.

Откуп 2005. год. од Сретена Миловановића а припадао је његовој 
баби.

15. Панталоне
Инв. бр. 1171, Осеченица, Мионица, Ваљевска Колубара
Дужина 101 цм
Мушке панталоне од белог сукна, кројене као чакшире „потурлије“ 

(уске ногавице које се у делу чланка копчају). Горњи део је веома широк 
са уметком између ногавица. На предњицама се налази по једна фалта а на 
задњим деловима четири. На боковима су разрези, а око струка је појас од 
сивог памучног платна. Панталоне су украшене низовима црног, вуненог 
гајтана поред уметка на „туру“ и разреза на чланцима. По средини „тура“ 
и на ногавицама у горњем делу су аплицирани шири спирални и кружни 
мотиви, такође од гајтана. 

Без података.

16. Панталоне
Инв. бр. 1155, без података
Дужина 100 цм
Мушке панталоне од браон сукна, кројене као чакшире „потурлије“ 

(уске ногавице које се у делу чланка копчају). Горњи део веома широк са 
уметком између ногавица и разрезима на боковима, а око струка је појас од 
памучног платна са цветним мотивом и кроз њега је провучен гајтан. На 
предњицама у горњем делу је по једна фалта. Панталоне су украшене низо-
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вима црног, вуненог гајтана поред уметка на „туру“ и разреза на чланцима. 
По средини „тура“ и на ногавицама у горњем делу су аплицирани шири 
спирални и кружни мотиви, такође од гајтана.

Предмет је преузет за Музеј 1956. године из Државног архива среза 
Ваљево.

17. Панталоне
Инв. бр. 1169, Бујачић, Ваљево, Подгорина
Дужина 111 цм
Мушке панталоне од тамнобраон сукна, „војничког кроја“. Ногавице су 

уже и на бочним странама имају разрез и копчају се у пределу чланка са по 
два дугмића, а по ободу је паспул. У горњем делу су знатно шире и копчају 
се са дугмићима по средини. Имају широк појас са осам гајки за каиш.

Поклон 2009. год. од Споменке Митровић из Ваљева. Припадале њеном 
ујаку Грујици Митровићу из Бујачића.

18. Гуњ 
Инв. бр. 328, Вујиновача, Ваљево, Подгорина, око шездесетих година 

20. века
Дужина 70 цм, дужина рукава 63 цм 
Мушки гуњ од браон сукна, дужине до испод појаса и дугих рукава. 

Леђа су кројена од два дела, а предњи делови су на преклапање с два коса 
џепа у пределу струка и с једним мањим на прсима. Опточен је са више ре-
дова црног гајтана а на предњим странама је гајтан постављен по дужини. 
Копча се петљицом од гајтана. Постављен је памучним платном с плавим, 
црвеним и зеленим пругама.

Поклон 1981. год. од Златије Станковић из Вујиноваче, а припадао је 
њеном оцу.

19. Гуњ-крџелинац
Инв. бр. 1156, без података
Дужина 60 цм, дужина рукава 63 цм
Мушки гуњ, од сигавог сукна, дужине до струка равног кроја са равним 

умецима између леђа и предњих делова. Предње стране су равне. Не копча 
се. Има висок оковратник и дуге и уске рукаве, који су разрезани са бочне 
стране. Постављен је сивкастом памучном поставом, а по ободу и на рука-
вима је црвена постава. Гуњ је по ободу, око оковратника, по ободу рукава и 
испод пазуха, украшен са више редова по дужини постављеног гајтана.

Предмет је преузет за Музеј 1956. год. из Државног архива среза 
Ваљево.

20. Гуњ
Инв. бр. 1173, Бујачић, Ваљево, Подгорина
Дужина 67 цм, дужина рукава 66 цм 
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Мушки гуњ од браон сукна, равног кроја, с високим оковратником и 
дужине до испод струка. Леђа су од једне поле, а са стране је уметак од по 
„пола сукна“. Предњи делови се преклапају, а бочно је по „пола сукна“. На 
боковима су разрези. Рукави су равно кројени. Опточен је ширим и ужим 
аплицираним тракама црног гајтана са умецима у облику спирале и осмица. 
На предњим странама су аплицирани украси од гајтана, гроздастог обли-
ка и груписани. С предње леве стране је мали џеп украшен гајтаном и два 
дугмета. Постављен је са сиво-плавом поставом од платна, а на рукавима су 
нашивене црне траке.

Поклон 2009. год. од Споменке Митровић из Ваљева. Припадале њеном 
ујаку Грујици Митровићу из Бујачића.

21. Гуњ
Инв. бр. 1162, без података
Дужина 56 цм, дужина рукава 63 цм. 
Мушки гуњ од мрког сукна, равног кроја, са високим оковратником. 

Отворен је с предње стране, али се не копча. Украшен је са више низова 
свиленог гајтана, опшивених лила концем, а према средини предњих делова 
изведена је стилизована цветна орнаментика. Оковратник и делови рукава, 
постављени су црвеним платном.

Без података.

22. Гуњић
Инв. бр. 232, без података
Дужина 46 цм 
Мушки гуњић, без рукава од тамнобраон сукна, дужине до струка. 

Кројен је равно и има висок оковратник. Предњи делови се не копчају. Није 
постављен. Гуњић је богато украшен аплицираним гајтанима који потпу-
но прекривају предње делове у виду густих редова, плетеница и украсне 
лозице са тролистом. На горњем делу леђа исте апликације у полукружној 
композицији, која се на средини завршава крупним мотивом стилизоване 
палме. При дну леђа су густи попречни редови гајтана који уоквирују лози-
цу са троуглом од бућме.

Без података.

23. Гуњић
Инв. бр. 1165, Горњи Таори, Ваљево, Подгорина
Дужина 45 цм 
Мушки гуњић, без рукава од тамнобраон сукна, дужине до струка. 

Кројен је равно и има висок оковратник. Предњи делови се не копчају. Обод 
и предње стране опточени су гајтаном. Постављен је и на постави има коси 
џеп.

Откуп 2005. год. од Сретена Миловановића.
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24. Гуњић
Инв. бр. 1174, Бујачић, Ваљево, Подгорина
Дужина 58 цм 
Мушки гуњић, без рукава од браон сукна, дужине до струка и благо се 

сужава ка струку. Леђа и предње стране богато су украшени црним вуненим 
гајтаном у више „катова“, а на леђима је таласаста линија од гајтана и три 
„ката“ гајтана постављених по ширини тканине испод пазуха. Постављен је 
сиво-плавом поставом од платна.

Поклон 2009. год. од Споменке Митровић из Ваљева. Припадале њеном 
ујаку Грујици Митровићу из Бујачића.

25. Тозлуци
Инв. бр. 1168, Осеченица, Мионица, Ваљевска Колубара
Дужина 40 цм, ширина горњег обода 40,5 цм; ширина доњег обода 32,5 

цм
Тозлуци, део мушке обуће од сукна светлобраон боје, отворени целом 

дужином и копчају се са задње стране малим копчама. Кројени су од једног 
комада, равни с једне стране и са малим уметком у пределу листа, а са суп-
ротне стране ивица је благо заобљена. Шири су у пределу листа, а ка чланку 
се сужавају. На предњој страни, у пределу чланка, убачен је мањи „клин“. 

Предмет је преузет за Музеј 1956. год. из Државног архива среза 
Ваљево.
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HEAVY CLOTH PRODUCTION IN THE REGION OF VALJEVO – ITEMS OF 
HEAVY CLOTH IN MUSEUM COLLECTIONS OF THE NATIONAL MUSEUM 

IN VALJEVO

Summary

The ethnological collection of the National Museum of Valjevo contains 25 items made of 
heavy cloth, which are classified into two collections Clothing and Home Textiles. The largest col-
lection is that of zubuns (sleeveless garments, vests). Natural geographic conditions and economic 
circumstances in the past let to wool being the basic raw material for clothing and home textiles, as 
well as a means of trade. Woolen fabric was finished in numerous fulling mills, after which, accord-
ing to a legend, the town was named (Valjevo, derived from valjati – to full the cloth). Garments 
made of heavy cloth in the region of Valjevo were either homemade or tailor-made.


