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Straipsnio tikslas – apžvelgti XX a. pirmos pusės lietuvių tekstilės dizaino raidą kaip vientisą meninės raiškos 
sritį, aprėpiančią ne tik didesnio dailėtyrininko dėmesio susilaukusią unikaliąją kūrybą, bet ir mažai tyrinėtą 
masinę audinių produkciją. Taikant daugiausia istorinį ir faktografinį-analitinį metodus, bandoma nustatyti 
skirtingas tekstilės sritis vienijusius ir skyrusius veiksnius, meninę formą, išsiaiškinti tekstilės dizainą 
plėtojusių asmenų indėlį į šią sritį. 

Reikšminiai žodžiai: tekstilės dizainas, XX a. pirmos pusės lietuvių tekstilė, Skapiškio juostų dirbtuvė, ona 
Bagnickaitė, antanas Tamošaitis, anastazija Tamošaitienė.  
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ilgaamžes audimo tradicijas puoselėjančioje lietu-
voje tekstilė visais laikais užėmė garbingą vietą. nuo 
XVii i a. europoje prasidėjusio pramonės perversmo, 
kai amatininkišką ir manufaktūrinį darbą keitė maši-
ninė gamyba, galima išskirti bent tris tekstilės sritis – 
audinių pramonę, gaminusią kasdienos vartojimui, 
nedidelio tiražo daugiausia dekoratyvinių dirbinių 
gamybą, orientuotą į meninės aplinkos puošybą ir in-
dividualius vartotojų poreikius, bei unikaliąją tekstilę, 
kuri kaip ir bet kuri meninės kūrybos sritis atlieka iš-
skirtinį vaidmenį kultūroje. šiuo straipsniu siekiama 
XX a. pirmos pusės lietuvos tekstilės dizainą išskleis-
ti į bendrą išklotinę, bandant išsiaiškinti kiekvienos 
audimo srities raidos ypatumus, modernios tekstilės 

sąsajas su vietine tradicija ir išskirti asmenybes, dau-
giausia prisidėjusias prie tekstilės dizaino plėtros. 

Skirtingos audinių sritys sulaukė nevienodo me-
notyrininkų dėmesio. unikalioji meninė tekstilė pas-
tarąjį dešimtmetį buvo išsamiau tyrinėta, pasirodė 
svarbiausiam jos atstovui antanui Tamošaičiui skirta 
monografija, paskelbta straipsnių apie tekstilės raidos 
tendencijas, santykį su tautiniu stiliumi, dailės ir ama-
tų sąjūdžiu1. Tuo tarpu apie pramoninių audinių ga-

1 lijana šatavičiūtė-natalevičienė, Antanas Tamošaitis. Gyveni-
mo ir kūrybos kelias, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidy-
kla, 2004; idem, „dailiųjų amatų gaivinimo modelis tarpuka-
rio lietuvoje: kaimynų patirtis“, in: Kultūrologija, t. 11: Kultūros 
savitumas ir universalumas, Vilnius: kultūros, filosofijos ir 
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SummaRy

The article presents an overview of the development of 
lithuanian textile design as an integral sphere of artistic 
expression in the 1st half of the 20th century, encompassing 
not only unique work, but also the under-researched 
industrial production of textiles. although in lithuania 
textile was the first to switch from craft to machine 
production, in the 2nd half of the 19th century and the early 
20th century economic factors and the competition of 
textiles produced by other provinces of the Russian empire 
caused the dominance of small-scale industries oriented to 
the local needs. The turn of the 20th century saw attempts 
to commercialise the traditional textiles woven in villages. 
Thanks to the efforts of landowners like Juozapas montvila 
and anna mohl, textile workshops/schools that sought to 
popularise traditional weaving techniques were established 
in manors of the kaunas, Vilnius, Vitebsk, and courland 
governorates.

The textile and knitwear industry grew intensively 
after world war i. wool fabric factories Drobė (1922), 
Liteksas (1927), Lima, Gamyba, Nemunas, and Bostonas, 
as well as silk fabric factories Kauno Audiniai and Pluoštas, 
were established in this period. a successful linen fabric 
enterprise, Kučinskas-Pabedinskai, operated in Plungė. 
The fabric industry accounted for a fourth of the whole 
lithuanian industry’s output. The Kauno Audiniai 
company, which manufactured various kinds of patterned 
fabrics, provides an insight into the everyday culture of 
that time – society’s needs, tastes, and fashion trends. The 
textile industry followed cosmopolitan trends, except for 
the spheres that served national interests (fabrics for folk 

costumes, linen towels and tablecloths decorated with folk 
ornaments).

in the interwar period, the development of commercial 
folk-type textile became a priority. in 1920–1922, thanks 
to the efforts of the Society of lithuanian artists, a sash 
workshop operated in Skapiškis, satisfying the local 
demand for stylised “folk” garments. also in the interwar 
period, the landowner and artist ona Bagnickaitė set 
up a private weaving workshop in the Santekliai manor, 
which popularised folk ornaments in professional textile. 
Bagnickaitė’s example encouraged the artist antanas 
Tamošaitis to take up textile. Together with his wife, 
the crafts expert anastazija Tamošaitienė, he opened a 
carpet manufactory – the most famous interwar weaving 
workshop, which manufactured carpets that represented 
lithuania’s culture in the international arena – in Ąžuolų 
Būda in 1935. lithuanian textile design of the 1st half of the 
20th century reflected european trends, yet throughout the 
discussed period the problem of national identity and style, 
related to the artists’ neo-romantic attitudes and the state’s 
political intentions, remained very important.


