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In Memoriam

ETNOLOGĖ MENO
TYRINĖTOJA GIEDRĖ TALLATKELPŠAITĖ-NIUNKIENĖ
(1933–2020)
Giedrė Tallat-Kelpšaitė gimė 1933 m.
rugsėjo 23 d. Vilkaviškyje. 1952 m. baigė
Kauno taikomosios dailės vidurinę mokyk
lą, 1957 m. – Vilniaus universiteto IstorijosFilologijos fakultetą ir pradėjo dirbti Litera
tūriniame Aleksandro Puškino muziejuje.
1958–1969 m. dirbo MA Istorijos instituto
Etnografijos skyriaus moksline bendra
darbe. Parašė etnologijos mokslo krypties
disertaciją. 1968 m. už apgintą disertaciją
„Naminis audimas ir audiniai Lietuvoje 19–
20 a.“ suteiktas istorijos mokslų kandidato
(dabar – d
 aktaro) mokslo laipsnis.
Mokslininkė ir pedagogė gyveno ir dir
bo Vilniuje. Nuo 1969 m. iki 1994 m. buvo
docentė Vilniaus valstybiniame pedagogi
niame institute. Istorijos pedagogikos fakultete skaitė TSRS tautų istorijos, pasaulio
tautų ir Lietuvos etnografijos, kraštotyros
kursus. Su studentais dalyvavo etnografi
nėse ir kraštotyrinėse ekspedicijose. Ugdė
jaunus mokslininkus jungtinės Vytauto

Didžiojo universiteto ir Lietuvos istorijos
instituto kultūros antropologijos, vėliau
etnologijos doktorantūros studijose.
Tallat-Kelpšaitė-Niunkienė žavėjo noru
siekti žinių ir pažinti kultūrą. Mokslininkė
plačiai bendravo su kolegomis etnologais
ir istorikais. Domėjosi opera, dramos teatro
spektakliais, moderniuoju menu. Daug ke
liavo su savo dukromis ir nuoširdžiai dali
josi įspūdžiais, kurie bylojo, kokia skvarbi
ir įžvalgi buvo etnologės ir etnografės akis.
Atmintin įstrigo Tallat-Kelpšaitės-Niunkienės žodžiai, skatinantys toleranciją
moksle. Jos etnologinių tyrimų mokslinės
teorinės prieigos įdomios pozityvizmo ir
funkcionalizmo logika, istoriniais lygina
maisiais diskursais, regiono ir vietos ana
lize. 1964 m. knygoje Lietuvių etnografijos
bruožai Tallat-Kelpšaitės-Niunkienės publikuotame straipsnyje „Audiniai ir jų ga
myba“ etnografinių tyrimų apibendrini
mai, etnologinė ir platesnio kultūrinio kon
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teksto analizė atskleidžia lietuvių liaudies
meno kūrinį kaip funkcionalų kasdienybės
artefaktą, turintį daug kultūrinių reikš
mių. Logiška istorinių faktų argumenta
cija rodo tyrinėtojos erudiciją. Skaityda
ma mokslinius tekstus, 1966 m. „Lietuvių
liaudies audiniai (1. Lovatiesės)“ ir 1967 m.
„Lietuvių liaudies audiniai (2. Rankšluos
čiai)“, mokiausi, kaip reikia atrasti funkcijos
ir raštų kompozicijos dermę bei tam tikrų,
žmonėms įprastų raštų pasirinkimo esmę.
Pažinau Lietuvos konkrečių vietų kultūros
savitumus: 1970 m. knygos Panemunių dzūkai skyriuje mokslininkė atskleidė audinių
ypatumus, 1988 m. knygoje Spalva lietuvių
mene ji aiškino, kad ,,ilgaamžės spalvų deri
nimo audiniuose tradicijos šiandieną tęsia
mos ir puoselėjamos, dabartiniuose liaudies
audėjų darbuose spalvinė skalė praplatėju
si”. Tallat-Kelpšaitė-Niunkienė analizavo
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lietuvių materialinės kultūros paveldą, au
dimo technologijų istoriją ir taikliai atsklei
dė kintantį Lietuvos žmonių mentalitetą.
Išėjusi į pensiją tyrėja aktyviai įsitrau-
kė į Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido,
artimųjų sąjungos veiklą. Archyvuose rin
ko medžiagą ir rengė straipsnius enciklo
pediniam žinynui Lietuvos kariuomenės
karininkai 1918–1953 m., kuriame gausu iš
kalbingų faktų. Tallat-Kelpšaitė-Niunkie
nė mirė Vilniuje 2020 m. gegužės 7 d., pa
laidota Antakalnio kapinėse.
Kaip doktorantė esu nuoširdžiai dėkin
ga Tallat-Kelpšaitei-Niunkienei už mokslo
žinias ir dovanų gautą etnografinių knygų
kolekciją. Atmintyje visuomet liks gyvas
Tallat-Kelpšaitės-Niunkienės šiltas komuni
kabilumas, tolerancija ir gebėjimas džiaug
tis gyvenimu.
Vida Savoniakaitė

