
NOŠNJE U OKOLICI DUBROVNIKA 

Vrlo je osebujna muška nošnja dubrovačkog Primorja. Osim platnene košulje i gaća, ona se sastoji od 

suknenih dijelova posebna kroja i ukrasa. Tako ćemo odmah zapamtiti hlače od modroga sukna koje 

su krojene široko, ali skupljene u struku pa padaju u mekim naborima stvarajući viseći tur. Usto su 

kratke,pa nogavice jedva pokrivaju koljena. Zato se na noge navlače duge pletene čarape. Na 

gornjem dijelu tijela uočit ćemo prsluk od crvena sukna kojemu se prednji dijelovi preklapaju, a 

bogato su urešeni ornamentima od prišivenih gajtana. Preko prsluka odijeva se kratak haljetak s 

rukavima, a preko njega još jedan prsluk. I haljetak i drugi prsluk također su urešeni gajtanima. 

Suknenu odjeću dopunjuje još široki pojas od raznobojne svile, zatim crvena kapica te opanci od 

ovčje kože. Ženska je nošnja jednostavnijauobličena po uzoru na gradsku odjeću. U svečanim 

prilikama dopunjavao ju je vrijedan nakit,posebice ogrlica sastavljena od 8 do 20 velikih zlatnih 

filigranskih kuglica. 

 

Znatno je drugčija ženska nošnja u Konavlima. Osobito skladno djeluje djevojačka odjeća zbog svoje 

dugačke platnene košulje, s raznobojno vezenim ukrasima na prsima, koji završava kiticama od žute 

svile. Tome pripada bijela pregača od tanke vunene tkanine s urešenim donjim rubom. Široki crni 

pojas, preko kojeg se veže šarena tkanica, naručito naglašava struk. I posve kratak prsluk, često 

ukrašen gajtanima, večinom je crne boje ističući se na bijeloj podlozi košulje. Djevojke iz Konavala 

nosile su na glavi crvenu kapicu, a na nogama crvene cipele. Udate žene glavu pokrivaju dvjema 

maramama. Prva je manja, složena u trokut i vezana na zatljku, a drugu, veću i jako uškrobljenu, 

stavljaju povrh prve i slažu u obliku krila. Preko platnene košulje zimi nose dugačku suknenu haljinu. 

 

Na ulicama i trgovima drevnog Dubrovnika može se još i danas posebice tijekom svečanosti, vidjeti 

ljude odjevene u narodnu nošnju. 

 



 

Dubrovnik környéki népviselet 

 

Dubrovnik partjain a férfi népviselet nagyon jellegzetes. Amellett, hogy a lenvászonból készül az ing 

és a nadrág, a „suknenih” különleges szabású és díszítésű. Így azonnal felismerhető a kékszínű 

nadrág- ruha, amelyek igazodik szélességben a derékhoz, majd kiszélesedik, buggyosodik miközben 

csökken a lágy redők száma. Emellett rövid harisnyát is viselnek, amely alig takarja a térdet. Ezért a 

lábakra hosszú kötött zoknit húznak. A felsőtesten, amit látható a képen, egy piros mellényt vesznek 

fel, melyet egy gomb fűz össze, és gazdagon díszítik dísztárgyakkal, varrott zsinórral. A felsőruha 

tulajdonképpen egy rövid ujjú kabát, és rajta egy mellény. A kabát és a mellény is gazdagon díszített 

szalagokkal. A ruházatot kiegészíti egy széles sávú színes selyem, egy piros sapka és báránybőr 

lábbeli. A női jelmez a „jednostavnijauobličena” mintájára készült később a városi ruha. Ünnepi 

alkalmakkor értékes ékszerekkel egészítik ki, különösen a nyaklánc kitűnő, amely 8-20 nagy arany 

golyóból áll. 

 

Jelentősen más a női népviselet, a „konavle”. Különlegesen készítik el a lányok ruháit. Ők hosszú 

inget viselnek, majd többszínű hímzett mellényt vesznek fel rá és sárga selyemzsinórral kötik össze. 

Ez magába foglalja a fehér vékony gyapjúszövet kötény díszített alsó szélét is. A széles, fekete övet 

viselnek a derékon, amely kihangsúlyozza a derekat. A mellény rövid, gyakran szalagokkal díszített és 

leginkább fekete színű, amelyet kihangsúlyoz az alatta levő fehér ing. A lány „konavle”-hoz tartozik 



fejen hordott  piros sapka és piros cipő, mint lábbeli. Házas nők fejfedőjét két sál díszíti még. Ez a 

„zatljku”, amely egy keskeny, rendezett háromszög formájú szövet, amely a második oldalon 

kiszélesedik és erősen keményített. A fejfedőre helyezik és kötik össze őket.  

 

Leginkább  az ünnepségeken viselik a népviseletet, ilyenkor  Dubrovnik óvárosi részén az  utcákon és 

tereken láthatóak a népviseletbe öltözött emberek. 

 

Forrás: 

http://www.hrvatskifolklor.net/php/narodnenosnjehrvatskehf.php 

 

Bajor Nada – Bajor Ferenc 

http://www.hrvatskifolklor.net/php/narodnenosnjehrvatskehf.php

