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Ar žinojote, 
kad...

Juosta atsirado anksčiau audinio.

Vytinės juostos yra paplitę po visą pasaulį 
(Šiaurės ir Pietų Amerikos indėnų kultūrose, 
Indonezijoje, Azijoje, visoje Europoje, net kai 
kur Afrikos tautose)

Juostos – vienos iš 
seniausių lietuvių tradicinių audinių. 

Juostomis puošdavosi tiek vyrai, tiek 
moterys. 



Juosta – nuo gimimo iki 
mirties

• Lietuviai suvystytą kūdikį apvyniodavo juosta –
kad saugotų nuo negandų.

• Suomiai kūdikio lopšį apraišiodavo juosta tam, 
kad ji saugotų ramų kūdikio miegą – kaip ir 
lietuvių tradicijoje, - apsauginė prasmė.

• Iki vestuvių jaunoji nuausdavo daugiausia juostų 
– dovanų piršliui, pajauniams; kraičiui.

• Laidojant velionį, jis nesiskirdavo su juosta.

• Netgi dabar karstas nuleidžiamas ant juostų –
skirtingai nei, pvz., JAV.



Juosta – ryšys tarp 
šiapus ir anapus

• Rinktinėse bei kai kuriose vytinėse 
juostose išlikę dangaus simboliai, 
taip pat svastikos, naudotos 
pernykštėje mūsų religijoje.

• Vestuvėse per užrišamas juostas 
buvo užmezgamas ryšys tarp žmonių 
ir aukščiausios sferos. 

• Šie padovanoti ilgi audiniai buvo 
dvasiniai abiejų šeimų tarpininkai. 





Pasaulio juostos

Meksikietiška juosta Keltiška juosta Suomiška juosta



Vikingų juosta Turkmėnų juosta



Šiaurės Amerikos indėnų
juosta

Ukrainietiška juosta



Tibeto juostos



Ženklų tipai ir ženklai juostose







Hindu dievas Šiva Nataradža su juosta aplink juosmenį



Juostų rūšys Lietuvoje

VYTINĖS RINKTINĖS PINTINĖS KAIŠYTINĖS

Priemonės – kaladėlės 
(/burtos, lentelės...)
Žymiausias paplitimas -
Žemaitija

Priemonė – audimo staklės
Žymiausias paplitimas -
Dzūkija

Priemonių nereikia

Žymiausias paplitimas -
Aukštaitija

Priemonė – audimo staklės
Žymiausias paplitimas -
Suvalkija



Kokios? Kada? 
Kur? 

Kaladėlėmis vytos vytinės juostos žinomos 
Lietuvoje nuo IVa. 

XIXa. gausiausiai Lietuvoje audžiamos 
rinktinės juostos, žinomos nuo XIII amžiaus.

Aukštaičiai dėvėdavo pintines, austines ir 
rinktines juostas.

Dzūkų daugiausia austos rinktinės, raštai 
labai įvairūs.

Žemaičių juostos esti trijų rūšių: austinės, 
pintinės ir vytinės.



Panaudojimas 
XIXa. –

daugiausiai 
praktinis

• Juostos buvo audžiamos iš vilnonių, medvilninių 
ir lininių siūlų. 

• Juostų dydį apsprendė jų paskirtis ir techninės 
audimo galimybės. Jų plotis ir ilgis įvairus. Galai 
dažnai būdavo užbaigiami puošniais 
margaspalviais kutais. 

• Juostų ornamentas yra palyginti paprastas, 
nesudėtingas. 

• Didelę praktinę reikšmę turėjo pintinės juostos, 
kurios buvo pinamos iš kelių ryškių spalvų 
vilnonių siūlų. Jomis moterys pasirišdavo 
ilgus sijonus, kojines, suvarstydavo liemenes. 

• Vytinės juostos dar buvo naudojamos 
lauknešėliams pasirišti.



Panaudojimas XIXa. (II)

MOTERIS VYRAS

• Juosiamas juosmuo
• Prilaikomas nuometas
• Varstoma liemenė
• Prilaikomos vyžos

• Juosiamas juosmuo
• Puošiamas skrybėlės 
kraštas
• Įveriama į aulinių batų 
aulus
• Prilaikomos vyžos



Juosmens juosimas (moterys)



Juosmens juosimas (vyrai)



Kepurės puošmena



Batų puošmena



Juostų 
dėvėsena 
proistorėje

Juosta baltų aprangoje atliko 
ir kitokias funkcijas, kurios 
išnyko vėlesnėje aprangoje.

Juostos buvo naudotos ne 
vien praktiniais sumetimais, 
bet ir dėl grožio, simbolinių 
prasmių, tikėjimų. Puošiami 
drabužių kraštai.



JUOSTA IX-XIIa. kostiumuose

MOTERIS VYRAS

• Liemens juosimas
• Suknelės, tunikos ir 
skraistės kraštų puošyba
• Autjuostės
• Kepurėlės krašto puošyba

• Liemens juosimas 
(/diržas)
• Marškinių, sermėgos ir 
apsiausto kraštų puošyba
• Autjuostės
• Kepurėlės krašto puošyba
• Kelnių raištis



Liemens juosimas



O kišenių nebuvo...



Suknelės kraštų puošyba



Sermėgos kraštų puošyba



Autjuostės



Autjuostės



Kepurėlės kraštų dekoravimas



Skraistės kraštų dekoras



Nuometo prilaikymas



Juostų 
archeologiniai 
radiniai  XI-
XIVa.

Tokio laikotarpio radinių nėra daug dėl 
mūsų dirvožemio savybių.

Pagal išlikusius radinius, remiantis 
šiuolaikinėmis technologijomis, 
nesunku atkurti tikslų ornamentą, 
siūlų spalvas ir kitas charakteristikas. 

Geriausiai juostelių fragmentai 
išsilaikę tose vietose, kur juostos 
būdavo prisiuvamos, nes susidarydavo 
storesnis audinio sluoksnis.



Juostos 
magiškumas

Juosta – vienas iš pagrindinių apeigų 
elementų.

Juostose surinkti simboliai, raštai yra 
neatsitiktiniai – kiekvienas turėjo savo 
prasmę, kurią šiandien, deja, yra 
ganėtinai sunku atsekti. Vienas garsiausių 
jų tyrinėtojų – Vytautas Tumėnas.

Tokie pat simboliai, kurie yra aptinkami 
juostose, turi savo prototipų dievų 
skulptūrėlėse, akmenyse su runomis ir t.t.



Tokia figūrėlė vaizduoja šventiką, kaip ir 
panašūs reljefai ir pan. Čia matome juostą 
užrištą skersai – taip netgi ir XXa. pradžios 
vestuvėse puošdavosi pajauniai ir piršliai. 
Taigi manoma, jog taip juosta buvo rišama 
tik asmenims, kurie apeigose vaidino 
ypatingą vaidmenį – pvz. žyniai, kriviai.



Juostos klausimas XV-XVIIIa.

• Diduomenė po Žalgirio mūšio ėmė sparčiai sekti 
vakariečių madomis visur – raštijoje, architektūroje, 
aprangoje, ginkluotėje. 

• Net moterys pradėjo nešioti ilgus plonus odinius 
diržus.

• Lietuva, būdama Vakarų Europos civilizacijos židinio 
periferija, tiksliau periferijos periferija, perimdavo 
naujoves dažnai vėluodama šimtmečiu ar net 
dviem.



Juostos klausimas XV-
XVIIIa.

• Miesto diduomenė laviravo tarp 
lietuvių kultūros ir Vakariečių 
atneštų madų didikams.

• Kaimus net iš dabartinės Lietuvos 
teritorijos miestų žinios pasiekdavo 
labai negreitai. O ką jau kalbėti apie 
Vakarų Europos madas?



Juostos klausimas XV-XVIIIa.

• Juostų pynimo, vijimo ir audimo  tradicija buvo 
išsaugota būtent lietuviškame kaime, kuris nesivaikė 
vakariečių madų. 

• Taip XIX a. juostos prie sekmadieninių drabužių vėl 
sumirga gražiausiais raštais.


