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Žvaigždė

smokingui
į draugiją...

Kontušo 
juosta 

Renginių, pažymėtų aprangos kodu black tie, Lietuvoje gausu. 
Vienas iš galimų šio vakarinės aprangos elementų ypač egzotiškas 

– tai šilkinė juosmens juosta. Deja, ši persų kilmės vyriško 
kostiumo detalė pastaruoju metu dėvima vis rečiau. Turtinga 

Lietuvos kostiumo istorija gali pasiūlyti vietinį atitikmenį – kontušo 
juostą. Tik ar išdrįsime ją derinti prie black tie? 

Marius DARAŠKEVIČIUS

Reliktas Menotyros doktorantas, architektas 
Marius Daraškevičius „Žmonių“ 
apdovanojimų renginyje ryšėjo 
2014-aisiais atkurtoje buvusioje 
legendinėje Radvilų Slucko audykloje 
austą kontušo juostą

Šilkinės juostos vietoj anksčiau 
metalu kaustytų odinių diržų 
pradėtos dėvėti Persijoje šacho 
Abaso I Didžiojo valdymo 
laikais (1588–1629). Netrukus 
ši mada paplito ir Lietuvoje. 
Paveiksle Mogolų imperatorius 
Džahangyras sveikina Persijos 
šachą Abasą I Didįjį

Slucko manufaktūroje 
1767–1780 metais austa 
kontušo juosta
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L ietuvos nacionaliniame operos ir 
baleto teatre neseniai vykusioje 
„Žmonių“ apdovanojimų 
ceremonijoje tarp smokinguotų 

svečių teko būti ir man. Tą vakarą vienintelis 
vietoje tradicinio angliško cummarband priderinau 
primirštos vietinės vyrų aprangos elementą – 
kontušo juostą. Tai nestebina, nes Lietuvoje vyrai 
prie smokingo kontušo juostą ryši ypač retai, 
nebent uždarose iškilmėse. Gerokai dažniau, ir 
net viešuose renginiuose, galima pamatyti kontušo 
juostos ir smokingo derinį Lenkijoje. 

Nors šis kostiumo elementas būdingas visai 
buvusios Abiejų Tautų Respublikos (ATR) teritorijai, 
savu jo dar nedrįstame laikyti. Gal todėl, kad mažai 
apie tai žinome? 

ANGLIŠKAS SMOKINGAS SU 
EGZOTIŠKU PRIESKONIU

Smokingas (angl. black tie) atrodo itin 
vakarietiškas kostiumas. Toks ir yra. Tačiau 
viena šios XIX amžiuje Didžiojoje Britanijoje 
susiformavusios aprangos detalė išties egzotiška 
– tai šilkinė juosmens juosta, angliškai vadinama 
cummerbund. Šio termino etimologija nuveda 
į egzotiškosios smokingo detalės kilmės šalį – 
Britų Indiją (1858–1947). Žodis cummerbund 
– anglizuota persiško žodžio kamarband 
forma, termino, kuriuo Pietų ir Vakarų Azijoje 
apibūdinama drabužio detalė – liemens (kamar) 
dirželis – ir surišimas (band). 

Tokia liemens juosta šiuose kraštuose buvo 
svarbus vyriško kostiumo elementas, jį nusižiūrėję 
britai pritaikė savo aprangai. XIX amžiaus 
antrojoje pusėje pradėta dėvėti spalvota juosta 
aplink juosmenį sukta keturis, vėliau du kartus ir 
derinta su rytiniu vizito kostiumu. XX amžiaus 
3-iajame dešimtmetyje juostos ypač paplito kaip 
liemenės atitikmuo šiltojo sezono metu, o po 
Antrojo pasaulinio karo jas jau priimta nešioti ir 
visais sezonais. Įvairiais laikotarpiais juostos buvo 
margos, vienspalvės ar juodos. 

Šiandien prie smokingo dėvima juoda žemo 
kirpimo liemenė arba ryšima šilkinė, dažniausiai 
juoda juosmens juosta (dvieiliam smokingui 
šių detalių nereikia). Taigi persiškas-indiškas 
kamarband, XIX amžiaus pabaigoje radęs savo vietą 
kaip angliško smokingo detalė, išsilaikė iki šių 
dienų. 

PERSIŠKA MADA LIETUVOJE
Prieš atvykstant britams į Indiją, persų kalba 

Mogolų imperijoje (1526–1858) buvo viena iš 
oficialių dvaro kalbų, o kamarband nuo XVII 
amžiaus – oficialus dvariškio aprangos atributas. 
Taigi persiškasis kamarband mus toliau nuveda į 
Persiją, kurioje valdant Safavidų dinastijai (1501–
1736) klestėjo kultūra, o vyrų apranga darė įtaką ne 
tik kaimyninių šalių (Mogolų, Osmanų imperijų), 
bet tolimesnių, tarp jų ir ATR, vyrų madai. 

Didelę reikšmę rytietiškai madai plisti Lietuvoje 

LIETUVOJE AUSTOS JUOSTOS
Nepaprastai paplitus juostų nešiojimo madai, 

atvežtinės juostos nebepatenkino išaugusių 
poreikių. XVIII amžiaus pirmojoje pusėje pradėti 
kviesti audėjai, vadinamieji persai (dažniausiai 
armėnai iš Turkijos) ir steigiamos pirmosios 
„persinės“ (taip XVIII amžiuje Lietuvoje vadinta 
audykla, kuri audžia raštus pagal persiškus 
pavyzdžius). Radvilų „persinė“ Nesvyžiuje veiklą 
pradėjo apie 1740-uosius, o 1762 metais persikėlė 
į Slucką. Čia austos juostos tapo etalonu kitose 
Lietuvos ir net Lenkijos audyklose audžiamoms 
juostoms, todėl ir šiandien neretai vadinamos 
bendriniu Slucko juostų vardu.

Lietuvoje juostos, kaip pažymi menotyrininkė 
Maria Kałamajska-Saeed, turėjusios persišką 
formą, vadintos turkiškais pavadinimais, austos 
armėnų meistrų tapo savitos, jas visi pripažino 
esant tautines. Įvairiais keliais atkeliavę elementai 
sukūrė sintezę, kuri įgavo naują ir kitokią nei jos 

Reliktas

Persiškas-indiškas kamarband, 
XIX amžiaus pabaigoje radęs 
savo vietą kaip angliško 
smokingo detalė, išsilaikė iki 
šių dienų. 

Tipiška kontušo juos-
ta, anot juostų tyrinėtojos 
Gražinos Marijos Martinai-
tienės, – maždaug 3,30–3,90 
centimetro ilgio ir apie 28–40 
centimetrų pločio šilkinis 
arba pusiau šilkinis, dažnai 
paauksuoto sidabro siūlais 
raštuotas audinys, kurio abu 
galai užbaigti kutais, o visa 
plokštuma išmarginta augali-
niais ir geometriniais moty-
vais. Kompozicija susideda iš 
trijų dalių – galuose esančių 
„galvučių“, kuriose paprastai 
įkomponuotas medelis ar 
krūmas, ir vidurio, dėl kom-
pozicijos dažnai vadinamo 
„kopėtėlėmis“. Juostų būta 
vienpusių, dvipusių, o ypač 
populiarios buvo vadinamo-
sios keturšonės. Tokios juostos 
ornamentas išilgai dalytas 
pusiau į du skirtingo pločio ir 
spalvos šonus, tad sulenkus 
juostą buvo galima išgauti net 
keturias skirtingas spalvas. 

turėjo geografinė padėtis. Lietuvai lemtinga buvo 
ir savita integruotų Kijevo Rusios žemių tradicija 
bei kultūra – lietuvių kilmingųjų aprangoje ėmė 
rastis Rusios bojarinų kostiumų bruožų, nulemtų 
totoriškų apdarų. Rytietišką skonį XVI amžiaus 
Lietuvoje skleidė ir samdoma kariuomenė, kurią 
sudarė totoriai, serbai ir vengrai. Lemiamas 
vyrų mados poslinkis į rytietišką pusę įvyko, 
kai į Lenkijos ir Lietuvos valdovo sostą sėdo 
Transilvanijos kunigaikštis Steponas Batoras, 
kuris noriai dėvėjo rytietiško tipo kostiumą.

Nuo XVI amžiaus į Lietuvą įvežamos 
rytietiškos juostos greitai tapo viena 
populiariausių ir geidžiamiausių prabangos 
prekių. Juostos keliavo iš Indijos, Kinijos, Maskvos 
kunigaikštystės, Persijos bei Turkijos. Ypač buvo 
geidžiamos sukurtos Kašano meistrų, gebėjusių 
austi spalvotas (žydra, geltona, raudona, žalsva) 
su aukso siūlų deriniu. 

Rytietiškos, iš esmės – persiškos, kilmės 
Lietuvos bajorų ir miestiečių nuo XVI 
amžiaus nešiojamas kostiumas ilgainiui tapo 
vietinis, savas. Anot menotyrininkės Marijos 
Matušakaitės, amžininkai jo nelaikė pasisavintu 
iš svetur. Ši Lietuvos vyrų apranga, kurios 
pagrindinis elementas buvo rytietiškos kilmės 
žiponas (ilgas, priekyje susagstomas švarkas 
stačia apykakle), rytietišku papročiu apjuostas 
juosta bei įvairiais laikotarpiais papildytas viena 
ar kita detale (ant viršaus dėvima delija, ferezija 
ar kontušu – šių laikų paltų atitikmenys), iš 
esmės mažai tepakito XVI–XIX amžiuje ir tapo 
neatsiejamu bajoro ir miestiečio apdaru. 
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Lietuvos ir Lenkijos valdovas Jonas 
Kazimieras Vaza (1609–1672), žiponą 
apsijuosęs juosta

Persijos ambasadoriaus atvykimas į 1605 
metais Krokuvoje surengtą Lenkijos ir Lietuvos 
valdovo Zigmanto Vazos ir Konstancijos 
Habsburgaitės vestuvių ceremoniją

Persijos šachas Abasas I Didysis 
(1571–1629)

Kontušo juostas 
Lietuvos rinkai audė 
ir Liono (Prancūzija) 
audyklos. XVIII 
amžiaus antrosios 
pusės kūrinys
Slucko manufaktūroje 
austa dvipusė 
keturšonė juosta, 
auksine puse dėvėta 
švenčių proga, o 
tamsiai ruda – gedulo 
metu
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pirmavaizdžiai kokybę bei simbolinę reikšmę. Taigi 
nenuostabu, kad iš Pajuosčio dvaro (Ukmergės rajonas) 
kilęs bajoras Valerijonas Meištovičius vietinį kostiumą 
vadina tiesiog liaudies rūbu. 

Iš kuklesnio varianto, sermėgos ar trinyčių, 
galiausiai XX amžiaus pradžioje ir buvo suformuotas 
tautinis vyriškas kostiumas. Būtent šio kostiumo detalę 
– tautinę juostą – mes puikiai ir žinome ir priimame 
kaip savą.

SIMBOLINĖ JUOSTOS KALBA
Vietinis kostiumas, kartu ir juosta, įgavo simbolinių 

reikšmių. Apranga galėjo rodyti tam tikrą visuomenės 
sluoksnį, pavyzdžiui, dėvėti vyšninės spalvos, 
vadinamuosius karmazininius, apdarus turintys teisę 
tik senų bajorų giminių atstovai prie jų derindavo 
„magnatų juostas“ auksine arba sidabrine gerąja puse.

Kostiumas ir atitinkamos spalvos juosta nurodydavo 
ir priklausymą riterių ordinui. Pavyzdžiui, seniausio 
Lenkijos ir Lietuvos valstybės ordino – Baltojo Erelio 
– riteriai dėvėjo baltą žiponą su raudonu kontušu ir 
kepure, prie jo derinta dvipusė juosta su vienu žaliu, 
kitu karmazino spalvos šonu, ši juosta buvo juosiama ir 
prie kariškų mundurų. 

Nuo 1776 metų kontušo kostiumą, perjuostą juosta, 
privalėjo dėvėti visi dalyvaujantys oficialiose iškilmėse 
bei diplomatiniuose priėmimuose. Kiekvieno pavieto 
bajorijai buvo nustatytas vis kitoks žipono ir kontušo 
spalvinis derinys, privalomas per politines sueigas. 
Kartais juostos spalva išreikšdavo ir bajorų politines 
nuostatas. Pavyzdžiui, Gegužės 3-iosios konstitucijos 
šalininkai ryšėjo žalių šilkinių ir sidabro siūlų juostas, 
vadintas „pozityvėmis“. 

tarno arba žmonos laikoma juosta, išilgai atitinkamai 
sulankstyta, lygiai ir glaudžiai priglustų prie 
juosmens, šiek tiek žemiau talijos. Juosimo tipų būta 
įvairių, būdavo apvyniojama du ar daugiau kartų, tai 
priklausė nuo juostos ilgio ir vyro liemens apimties. 
Apvyniotos juostos galai būdavo perkaišomi per vijas, 
taip siekiant suformuoti originalų mazgą. Juostos 
galai su puošniais kutais likdavo kaboti abipus liemens 
arba priekyje, kad būtų matomi. Mazgai būdavo 
įvairiausi – tarnas arba žmona galėjo pademonstruoti 
savo išradingumą. 

Juosta turėjo būti gerai priderinta prie bendro 
kostiumo, tačiau kartu ir išsiskirti, tai buvo savininko 
didžiavimosi objektas ir statuso simbolis. 

KONTUŠO KOSTIUMO DRAUDIMAS
XVII–XVIII amžius – kontušo juostų klestėjimo 

laikai. XIX amžiaus pirmojoje pusėje kontušai 
buvo nešiojami vis rečiau – juos palaipsniui keitė 
vakarietiški kostiumai. Visgi per sukilimus senasis 
apdaras būdavo ištraukiamas iš skrynių ar spintų ir 
dėvimas kaip laisvės bei nepriklausomybės simbolis. 
Deja, po 1831 metų sukilimo kontušo kostiumą 
okupacinė rusų valdžia uždraudė. 1842-aisiais 
uždaryta Slucko juostų audykla, bet dar 1846 
metais nebeveikiančioje manufaktūroje specialiu 
Vilhelmo Radvilos užsakymu buvo išaustos dvi pačios 
paskutinės juostos. 

Po antrojo sukilimo bajorija dar labiau buvo 
įbauginta. Bajoras Valerijanas Meištovičius iš 
Pajuosčio dvaro atsiminimuose rašo, jog po 1863-iųjų 
įvykių jo močiutė Marysia Sirinaitė-Meištovičienė 
sudegino valgomajame buvusius senus vyrų su 
kontušais portretus ir kambaryje liko kabėti tik 
moterų atvaizdai. Antrojoje amžiaus pusėje kontušo 
juostas iš Lietuvos noriai supirko Lenkijos antikvarai, 
jas priglaudė bažnyčios (siūti liturginiai kostiumai), 
būta ir atvejų, kai auksaviršės juostos degintos siekiant 
išgauti aukso gijas. Šiandien įvairiuose Lietuvos 
muziejuose ir privačiose kolekcijose išliko per 130 
juostų ar iš jų dalių pasiūtų kitokių dirbinių. 

ATGIJUSI SLUCKO JUOSTŲ AUDYKLA
Šiandien kontušo juostų audyklų Lenkijoje veikia 

ne viena. Ten audžiamos ne tik tradicinės kontušo 
juostos, bet ir modernios jų versijos prie smokingo 
(ne rišamos, o susegamos nugaros dalyje, kaip ir 
tradiciniai smokingo cummerbund). Lietuvoje tokių 
audyklų nėra, tačiau 2014 metų gegužę atgimė buvusi 
legendinė Radvilų Slucko audykla istorinėje Lietuvoje. 
Slucko mieste (Baltarusija) atkurtoje audykloje 
„Slutskie poyasa“ (Слуцкие пояса) Baltarusijos 
mokslininkai, pasitelkdami Vokietijoje specialiai 
sukurtas audimo stakles, audžia muziejams ir 
privatiems asmenims istorinių Slucko juostų kopijas 
naudodami šilką, sidabrinius ir auksuotus siūlus. Dėl 
sudėtingos audimo technikos ir lėto trapių šilko gijų 
pynimo net modernios audimo staklės geba nuausti 
tik penkias juostas per mėnesį. Visgi tai gerokai 
daugiau nei XVIII amžiuje, kai per metus meistras 
gebėdavo nuausti vos tris juostas. n

Reliktas

Dėl sudėtingos audimo technikos 
ir lėto trapių šilko gijų pynimo 
net modernios audimo staklės 
geba nuausti tik penkias juostas 
per mėnesį.

Iš dėvimos juostos spalvos buvo galima atpažinti 
ir šeimyninio pobūdžio renginį. Pavyzdžiui, 
vestuvėms skirtas „šliūbines“ juostas ausdavo 
baltas, auksines ar sidabrines, o laidotuvėms 
derėjo juodos ar tamsiai rudos, tačiau pats velionis 
puoštas auksine ar vyšnine raudona.

KONTUŠO JUOSTOS RIŠIMAS
Bajoro aprišimas juosta ant kontušo – kartu ir 

ritualinis bei simbolinis veiksmas. Nežinoma, ar 
tokia tradicija gyvavo Lietuvoje, tačiau Lenkijoje 
juostos apjuosimas buvo palydimas žodžiais „Būk 
pasveikinta, Marija!“ Anot Marijos Gražinos 
Martinaitienės, tai galėjo būti viduramžiško 
įšventinimo į riterius ritualo atskambis: jaunikaitis 
laikytas įšventintas į riterius aprišus jį kardajuoste 
(„apjuostas riteriu“). Miestelėnas kontušo juostą 
galėjo juostis ant žipono (ne ant kontušo), tačiau 
teisės nešioti kardo neturėjo.

Prieš juosiantis, anot menotyrininkės Marijos 
Matušakaitės, juosta būdavo išilgai sulankstoma 
iki pusės ar net ketvirtadalio pločio ir į sulenkimo 
vidų įtiesiama „dūšia“ – siaura standžios, dar ir 
prie plonos odos pridaigstytos drobės atraiža. 
„Dūšia“ juostai galėjo būti ir rankšluostis, 
pakulos ar sudėtos kelios juostos. Toks įdėklas 
neleido tauriems metalo siūlams, kuriais būdavo 
ataudžiama juosta, lūžinėti, be to, suteikė jai 
standumo. Dėl metalo siūlų trapumo juostos 
mazgas nebuvo stipriai veržiamas.

Juostos rišimas buvo paskutinis vyro rengimosi 
iškilmėms etapas. Vyriškis sukdavosi aplink, kad 
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Žemaičių raštininko, LDK pulkininko Jono 
Adamkavičiaus portrete dailininkas ypač 
daug dėmesio skyrė kontušo juostos 
vijoms ir mazgui

Trakų vaivada 
kunigaikštis 
Andrius 
Ignotas 
Oginskis 
(1740–1787) 
susijuosęs 
kontušo 
juosta, 
priderinta 
prie munduro 
kolorito

Žemaitijos 
iždininkas 
Jurgis Antanas 
Kontrimas 
(1712–1788) vilki 
žaliu kontušu 
ir ryši kontušo 
juostą

LDK pakanclerio Stanislavo 
Antano Ščiukos (1652–1710) 
raudonas kontušas 
apjuostas auksavirše juosta


