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Kupiškio valsčiaus archeologija
Gintautas Zabiela

Bendrąja prasme archeologija yra mokslas apie žmonių praeitį pagal ma-
terialines liekanas. XXI a. archeologija labai išplėtojo įvairius tarpdisciplininius 
tyrimus, išsiplėtė ir kartu išskydo pačios „archeologijos“ sąvokos taikymo erdvė. 
Vis dėlto archeologijos esmė liko ta pati, kaip ir šio mokslo formavimosi lai-
kais – XIX a. Tai tyrimų, kuriuos dauguma mūsų tapatina su kasinėjimais, metu 
surastos pačios įvairiausios materialinės liekanos. Jas dabartinis archeologijos 
mokslas skirsto į dvi milžiniškas grupes, įvardijamas tarptautiniais žodžiais. Tai 
artefaktai – visa, kas pagaminta žmogaus, ir ekofaktai – gamtinės kilmės daik-
tai, panaudoti žmogaus ar atsidūrę jo aplinkoje. Visa kita lieka už archeologijos 
mokslo ribų ir priskiriama kitoms disciplinoms. Šiuo aspektu arčiausiai archeolo-
gijos yra priešistorė1 ar proistorė2, kuri tiria žmonių praeitį pasiremdama ne tik 
archeologijos, bet ir istorijos, etnologijos, antropologijos, mitologijos ir daugybės 
įvairių kitų mokslų duomenimis. Priešistorės tyrimai leidžia atskleisti vienokį ar 
kitokį praeities paveikslą jos raidoje, tačiau kalbant apie mikroregionus, kokie yra 
valsčiai, daugumoje yra besikartojantys ir tam tikra prasme tampa nuobodūs3. 
Tuo tarpu mikroregionų archeologija iki šiandien lieka mažai tyrinėta sritis. Šia-
me straipsnyje ir bus pabandyta atskleisti jos potencialą vieno konkretaus mik-
roregiono – Kupiškio valsčiaus – pavyzdžiu panaudojant klasikinius kabinetinės 
archeologijos metodus. Jokie lauko tyrimai rengiant šį straipsnį atliekami nebuvo, 
remtasi tik įvairia daugiausia kitų žmonių anksčiau surinkta medžiaga ir atliktais 
tyrimais. Straipsnis iliustruotas Kupiškio valsčiaus archeologine medžiaga, saugoma 
daugiausia Kupiškio etnografijos muziejuje4.

Prieš pradedant konkrečią Kupiškio valsčiaus archeologijos apžvalgą reikia 
trumpai aptarti mikroregionų archeologijos vietą ir svarbą. Paprastai archeologija 
apima kur kas didesnes teritorijas nei valsčius ar net rajonas. Tai – atskirų re-
gionų ar valstybių aprėptis, pvz., Lietuvos archeologija5. Nedidelė teritorija, koks 
Lietuvoje buvo valsčius (jo vidutinis dydis maždaug 215 km2), archeologiniams 
apibendrinimams nėra palanki, nes daž-
nai stokoja skirtingų laikotarpių objektų 
arba tie objektai yra netyrinėti. Tuo-
met nueinama artimesnių ar tolimesnių 
analogų keliu, kas kalbant apie valsčių 
archeologijoje nėra teisinga. Archeo-
logiją galima nagrinėti ir nedidelėse 
teritorijose, tačiau tuomet jos turi būti 
griežtai apibrėžtos gamtiniu-geografi-
niu aspektu, pvz., salos.

Kitas ne mažiau svarbus mikrore-
giono archeologijos trūkumas yra paties 
mikroregiono ribų sąlyginumas. Vals-
čių, koks yra nagrinėjamas Kupiškio 

1 Lietuvių kalbos žodynas jį apibrėžia kaip laiką, iš 
kurio nėra jokių istorinių šaltinių – žr. www.lkz.
lt.

2 Šis žodis laikomas priešistorės sinonimu – žr. www.
lkz.lt.

3 Kupiškio rajono atveju priešistorė buvo apibūdinta 
jau du kartus (Daugudis V., Tebelškis P. Iš 
seniausios kupiškėnų krašto praeities, Kupiškio kraš-
tas, Vilnius, 1997, p. 13–35; Zabiela G. Senovės 
tūkstantmečiai, Kupiškis. Gamtos ir istorijos puslapiai, 
Kupiškis, 2009, p. 66–88, 603) ir nesant tyrimų čia 
sunku pasakyti ką nors nauja.

4 Nuoširdžiai dėkoju šio muziejaus darbuotojai Auš -
rai Jonušytei, parūpinusiai muziejuje esančios ar-
cheologinės medžiagos aprašų ir iliustracijų.

5 Lietuvos archeologija, Vilnius, 2009, t. I; Klaipėda, 
2013, t. II–IV.
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valsčius, ribos išvis yra XX a. produktas, t. y. mikroregionas, suformuotas remiantis 
visiškai kitais kriterijais, nei nagrinėja archeologija ir iš esmės archeologijos mokslo 
dar beveik netiriamu laikotarpiu6. Šiame straipsnyje nagrinėjamo Kupiškio valsčiaus 
teritorija apima 382 km2 plotą, kuriame, 1923 m. gyventojų surašymo duomenimis, 
buvo 160 gyvenamųjų vietų7. Tad kalbant apie Kupiškio valsčiaus archeologiją 
tikslinga iš jo kilusius duomenis lyginti su geriau pažįstamo mažiausio teritorinio 
vieneto – šiuo atveju Lietuvos Respublikos – archeologija8 atskleidžiant savitumą 
ir tipiškumą bei parodant perspektyvias raidos kryptis. Bene pagrindinio Kupiš-
kio valsčiaus priešistorės laikotarpio – geležies amžiaus – archeologijos savitumai 
išskirti mažesnio regiono – istorinės Sėlos mastu9.

Vienas svarbiausių archeologijos kaip mokslo kriterijų yra jos teikiamų 
duomenų patikimumo lygis. Materialinės kultūros liekanos, kuriomis archeologija 
iš esmės ir operuoja, yra labai objektyvios, tačiau tą objektyvumą labai sunku 
„perskaityti“, todėl jas interpretuojant neišvengiama tam tikros subjektyvizmo 
dozės. Taigi turint galimai daugiau duomenų, subjektyvizmo įtaka archeologinei 
interpretacijai silpnėja, tačiau norint juos surinkti, reikalingi platūs ir kruopštūs 
archeologiniai tyrimai – visų pirma kasinėjimai.

Situacija keičiasi įžengus į istorinius laikus, kai praeičiai pažinti svarbiausi 
tampa istoriniai šaltiniai, nepaisant, kokia forma jie išlikę (rašytiniai, vaizdiniai 
ar kt.). Istoriniai šaltiniai, būdami subjektyvūs, tik po interpretacijos įgauna bent 
kiek objektyvumo. Kadangi istorinių laikų archeologija negali visiškai atitrūkti nuo 
istorinių šaltinių, idant išsaugotų išskir-
tinumą ir tuo prisidėtų prie išsamesnio 
praeities vaizdo atkūrimo (tam tikra 
prasme ir verifikuotų pačius istorinius 
šaltinius), istorinių šaltinių duomenų ji 
turi naudoti patį minimumą, visa kita 
palikdama istorikų ir jiems gretimų 
mokslų sričių dispozicijai. Taigi arche-
ologija šiek tiek skiriasi priešistorėje 
ir istoriniais laikais, o tai matyti ir 
Kupiškio valsčiaus atveju.

Dabartiniais laikais archeologijos 
mokslas visų pirma remiasi archeologi-
nių tyrimų, kurie Lietuvoje iki šiol be - 
veik be išimties yra kasinėjimai, medžia-
ga, o ne nesistemingai surastais archeo-
loginiais radiniais, kurių analizė daugiau 
buvo būdinga besivystančiai archeolo-
gijai XIX a. Tad Kupiškio valsčiaus ar - 
cheologiją tikslinga pradėti nuo trum - 
pos archeologinių tyrimų apžvalgos.

Kaip jau minėta, archeologija pra-
sidėjo nuo atsitiktinai surastų radinių 
rinkimo ir pažinimo (1 pav.). Kupiškio 

6 Pagal archeologijos mokslo raidą, šiandien XIX–XX a. 
archeologija suprantama kaip archeologinių metodų 
taikymas tam tikrais atvejais – žr. Zabiela G. 
Naujausiųjų laikų archeologija: tyrimo metodas 
ar istorijos pažinimo jungiamoji grandis, Istoriko 
atsakomybė, Vilnius, 2002, p. 151–157.

7 Lietuvos apgyventos vietos, Kaunas, 1923, p. 159–163.
8 Tokiam lyginimui daugiausia bus naudojami naujausi 
apibendrinami Lietuvos archeologijos darbai: Lietuvos 
archeologija, Vilnius, 2009, t. I; Klaipėda, 2012, t. II–IV.

9 Tai atlikta remiantis: Simniškytė A. Geležies amžius 
Sėloje, Vilnius, 2013.

1 pav. Akmeniniai kirveliai iš Kupiškio  
etnografijos muziejaus. 2008 m.  
Aušros Jonušytės nuotr. KEM 
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valsčiaus atveju tai laikotarpis nuo XIX a. pabaigos iki 1977 m. Toks neįtikėtinai 
ilgas pirminis archeologinių duomenų kaupimo laikotarpis pirmiausia paaiškina-
mas muziejaus Kupiškyje nebuvimo faktu. Tarybiniu laikotarpiu Kupiškio rajo-
nas, kurio centras ir yra Kupiškio valsčius, įėjo į Rokiškio kraštotyros muziejaus 
„įtakos sferą“, tad šių apylinkių tyrimai specialiai nevykdyti. Santykinis valsčiaus 
archeologijos objektų10 skurdumas nepatraukė ir tyrinėtojų iš Vilniaus dėmesio. 
Sukaupti duomenys liko išblaškyti įvairiuose archyvuose, paskleisti atski rose pu-
blikacijose arba išvis nepasiekė mūsų dienų. Svarbiausi darbai, kuriuose ap tin ka - 
me duomenų apie paskirus radinius, yra  
apibendrinamojo pobūdžio archeologi-
niai atlasai, sąvadai ir enciklopedijos11.

Archeologiniai kasinėjimai vals-
čiuje prasidėjo 1977 m. Kuosėnų senka-
pio tyrimais ir su pertraukomis tęsėsi iki 
2000 m. Beveik be išimties jie buvo orien-
tuoti į valstybės laikotarpio objektų – 
daugiausia senkapių – tyrimus, buvo 
taikomojo (tyrimai aiškinantis objekto 
vertę ar statybų vietose) pobūdžio. Juos 
vykdė trys skirtingi archeologai – Stasys 
Juodelis (1928–1983)12 (2 pav.), Po vi las 
Tebelškis (1950–2003)13 ir Algirdas Var-

10 1972 m. archeologijos paminklų sąraše Kupiškio 
mieste ir tuometėje Aukštupėnų apylinkėje, apė-
musioje tik dalį nagrinėjamo Kupiškio valsčiaus, 
įrašyti 3 respublikinės reikšmės ir 5 vietinės reikš-
mės (pastaruosius sudarė vien vėlyvi senkapiai) 
archeologijos paminklai – žr. Lietuvos TSR kultūros 
paminklų sąrašas, Vilnius, 1973, p. 141–142, 252–253.

11 Medžiagos apie tai yra: Покровский Ф. В. Архео
логическая карта Ковенской губернии, Вильно, 1899; 
Tarasenka P. Lietuvos archeologijos medžiaga, Kaunas, 
1928; Lietuvos TSR archeologijos atlasas, Vilnius, 1974, 
t. I; Kupiškėnų enciklopedija, Vilnius, 2006, t. I; 2012, 
t. II.

12 Gasiūnas S. Muziejininkas Stasys Juodelis, Rokiškio 
žemės šviesuliai, Utena, 2001, p. 12–14.

13 Bendradarbiai. Povilas Tebelškis, Archeologiniai tyri-
nėjimai Lietuvoje 2003 metais, Vilnius, 2005, p. 320–324.

2 pav. Ruošiamasi kasinėti Kuosėnų senkapį. Ekspedicijos vadovas archeologas Stasys Juodelis 
(dešinėje) su Kupiškio V. Rekašiaus vidurinės mokyklos (dabar Lauryno Stuokos-Gucevičiaus 
gimnazija) jaunųjų kraštotyrininkų grupe. Iš kairės: Nijolė Lukoševičiūtė, Irena Kytraitė, Alva 
Jonušytė (būrelio pirmininkė) ir Zita Daukaitė. 1977 m. birželio 9 d. Vlado Sasnausko nuotr. 
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nas (1949–2013)14, iš kurių nė vienas neturėjo didesnio mokslinio intereso tyrinė-
jamu laikotarpiu, tad šių tyrimų rezultatai daugiausia liko tyrimų ataskaitose ir 
muziejuose (radiniai). Dėl tyrimų pobūdžio visi šie tyrimai buvo palyginti nedidelės 
apimties, geriausiu atveju apėmė tik dalį tiriamo objekto, tad netapo etaloniniais 
archeologijos objektais nei Lietuvoje, nei siauresniame regione. Kiek reikšmingesni 
yra Palėvenės vienuolyno komplekso tyrimai, pateikiantys duomenų apie Lietuvos 
periferijos vienuolyno materialinę kultūrą Naujųjų laikų antrojoje pusėje, o tai iki 
šiol yra gana reta Lietuvos archeologijos medžiagoje.

Paskutinis archeologinių tyrimų etapas, kurį sunku tokiu ir pavadinti, Kupiš-
kio valsčiaus teritorijoje prasidėjo 2008 m. ir su didelėmis pertraukomis tęsiasi iki 
šiol. Jis charakterizuojamas nesistemingais tyrimais, kuriuos lemia vien taikomasis 
jų pobūdis. Šįkart Kupiškio apylinkėse 
daugiausia darbuojasi Panevėžio kraš-
totyros muziejaus archeologė Alfreda 
Petrulienė (gim. 1946 m.).

Kupiškio valsčiaus teritorijoje ak - 
mens amžiaus gyvenviečių liekanų ne - 
žinoma. Paprastai žmonės smulkių ti-
tnaginių dirbinių ar keramikos šukelių 
žemėje nepastebi, o pačių gyvenviečių 
liekanų čia niekas specialiai neieškojo. 
Kupiškio apylinkės nėra labai palan-
kios to laik mečio žmonėms apsigyventi, 
nes paprastai akmens amžiaus žmonės 
mėgo apsistoti didesnių seklių ežerų ar 
didžiųjų upių pakrantėse. Šiuos kriteri-
jus iš dalies atitiktų Lėvens pakrantės, 
o Šepetos pelkės aplinkoje vargu ar 
galima tikėtis akmens amžiaus gyven-
viečių, nes ši pelkė yra aukštapelkė, 
prie kurių žmonės vengdavo kurtis.

Pirmasis neabejotinas ir labai 
reikšmingas radinys ne tik Kupiškio 
valsčiui, bet ir visai Lietuvai, net Baltijos 
rytinei pakrantei pažinti yra Gyvakarų 
kapas15. Gaila, kad jis kaip greičiausiai 
pavienis objektas buvo aptiktas jau su - 
ardytas (dėmesį greta kaulų patraukė  
akmeninis laivinis kovos kirvis). 2000 m.  
kapo radimo vietoje ištirtas 50 m2 dy-
džio plotas, surinkti žmogaus kaulai, 
rasti dar 3 radiniai: titnaginis įtve-
riamasis kirvukas, titnaginė skeltė-pei-
lis ir kaulinis kūjagalvis smeigtukas16 
(3 pav.). Pagal aptiktus kaulus nusta-

14 Zabiela G., Varnas A. Archeologiniai tyrinėjimai 
Lietuvoje 2013 metais, Vilnius, 2014, p. 550–554.

15 Tebelškis P., Jankauskas R. The late neolithic 
grave at Gyvakarai in Lithuania in the context of 
current archaeological and antropological knowledge, 
Archaeologia Baltica, Klaipėda, 2006, t. VI, p. 8–20.

16 Tebelškis P. Gyvakarų kapinynas, Archeologiniai ty-
rinėjimai Lietuvoje 2000 metais, Vilnius, 2002, p. 24–25.

3 pav. Gyvakarų kapo radiniai. A. Ruzinienės 
pieš. Iš leid.: Tebelškis P. Gyvakarų kapinynas, 
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais, 
Vilnius, 2002, p. 25, pav. 4
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tyta, kad šioje vietoje buvo palaidotas 
35–40 metų, apie 174 cm ūgio vyras17. 
Tuo metu iš kaulų padarytos dvi kalib-
ruotos radiokarboninės datos parodė maždaug XXIII a. pr. Kr. laikotarpį18. Sunku 
pasakyti, kiek šios datos (jų šifrai Ki-9470 ir Ki-9471) yra patikimos, nes Kijevo 
laboratorija jas padarė senuoju tradiciniu radiokarboninių datų nustatymo metodu, 
kuriam reikia mažiausiai kelių gramų anglies. Tokio kiekio datuojamuose kauluose 
(datavimui buvo panaudoti tik dešinysis blauzdikaulis ir kairysis alkūnkaulis) tikrai 
nebuvo. Viena aišku, kad Gyvakarų kapas yra tikrai labai senas, o daugiau apie 
jį ir jo artimiausią aplinką galbūt leis sužinoti 2015 m. čia atnaujinti tyrinėjimai 
(vadovas Mantas Daubaras).

Tai, kad Kupiškio apylinkėse nieko neturime iš ankstyvųjų metalų laikotarpio 
(maždaug I tūkstantmečio pr. Kr. vidurys–Kristaus gimimo laikai), stebinti neturėtų, 
nes ir visoje Lietuvoje šis laikotarpis yra mažiausiai tyrinėtas ir pažįstamas. Jam 
tenka priskirti didumą Lietuvoje aptinkamų akmeninių kirvelių, kurie beveik visi 
yra atsitiktiniai radiniai (4 pav.). Šio laikotarpio pabaigoje turėjo būti įrengti ir abu 
Kupiškio valsčiaus ribose esantys piliakalniai – Aukštupėnų (Kupiškio) ir Papilių. 
Sprendžiant iš išvaizdos (masyvi kalva be matomų įtvirtinimų) ir radinių (brūkš-
niuota, grublėta ir gludinta keramika, šlakas), Papilių piliakalnis (5 pav.) yra anksty-
vesnis, datuotinas I tūkst. pr. Kr. pabaiga–I tūkst. pirmąja puse19. Papilių piliakalnio 
ankstyvumą netiesiogiai liudija ir šalia jo 1935 m. rasta 5,4 cm ilgio akmeninio 
kirvio nuolauža20. O didelė (110 × 40 m dydžio) Aukštupėnų (Kupiškio) piliakalnio 
(6 pav.) aikštelė šlaituose apjuosta grio-
viu ir pylimu, pylimas buvęs supiltas 
ir jos pietiniame pakraštyje21. Visa tai 
rodo, kad čia turime reikalą su pilia-
kalniu, kurio chronologija yra ilgesnė 
ir vėlyvesnė. Jo papėdės gyvenvietėje 
rasta grublėta ir žiesta keramika leidžia 
jo viršutinę chronologinę ribą nukelti 
net į II tūkstantmečio pradžią. Tuo tar-
pu ir šio piliakalnio pradžia gali būti 
laikai iki Kristaus gimimo, ką liudytų 
Aukštupėnų kaimo ribose, Kupos vagoje, 
rastas 10,6 cm ilgio akmeninis kirvelis 

17 Jankauskas R., Urbanavičius A. Preliminarūs 
2000 m. archeologinių kasinėjimų antropologinės 
medžiagos tyrimų rezultatai, Archeologiniai tyrinėjimai 
Lietuvoje 2000 metais, Vilnius, 2002, p. 245.

18 Girininkas A. Akmens amžius, Lietuvos archeologija, 
Vilnius, 2009, t. I, p. 197.

19 Lietuvos piliakalniai. Atlasas, Vilnius, 2015, t. I, p. 488–
489.

20 Lietuvos TSR archeologijos atlasas, Vilnius, 1974, t. I, 
p. 163, Nr. 875. Saugomas Vytauto Didžiojo karo 
muziejuje Kaune, inv. nr. 443. Valstybės archeo-
logijos komisijos medžiaga, Kultūros paveldo centro 
paveldosaugos bibliotekos dokumentų fondai, f. 1, ap. 1, 
nr. 22, p. 267.

21 Lietuvos piliakalniai. Atlasas, Vilnius, 2015, t. I, p. 472–
475.

4 pav. Akmeninis kirvelis iš Pyragių. 2014 m. 
A. Jonušytės nuotr.
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5 pav. Papilių piliakalnis iš pietų pusės.  
2003 m. G. Zabielos nuotr.

6 pav. Aukštupėnų (Kupiškio) piliakalnis.  
1958 m. KEM
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keturkampe pentimi22. Kadangi abu piliakalniai nekasinėti, jų svarbos regiono ir Lie-
tuvos archeologijai įvertinti neįmanoma. Vis dėlto didžiulis Aukštupėnų (Kupiškio) 
piliakalnis ir prie jo žinoma nemaža papėdės gyvenvietė rodo čia buvus neeilinį 
sėlių centrą. Tai pastebėta tiek Sėlos23, tiek ir visos Lietuvos mastu24.

Kupiškio valsčiaus priklausomybė geležies amžiuje (I–XII a.) Sėlai jau seniai 
jokių abejonių nekelia. Sena baltų gentis sėliai nuėjo ilgą ir gana sudėtingą raidos 
kelią25, iki išnyko viduramžiais palikdama tik nelabai daug archeologinių objektų, 
menkus paminėjimus rašytiniuose šaltiniuose bei pėdsakus vietovardžiuose. Kupiškio 
valsčiuje tyrinėta tik viena jų laidojimo vieta – Drulėnų pilkapis. 1980 m. pilkapis 
pateko į rengiamo Kupiškio tvenkinio ant Lėvens darbų zoną ir buvo ištirtas (tyrinėjo 
S. Juodelis). Tuo metu buvo išlikęs tik vienas 12 m skersmens, iki 1,1 m aukščio 
sampilas, apjuostas iki 1 m skersmens akmenų vainiku, vietomis sudėtu net dviem 
trim eilėmis (7 pav.). Paprastai sėlių pilkapynus sudaro keliolika ar net daugiau 
pilkapių, tačiau Drulėnų atveju kiti pilkapiai, matyt, buvo sunaikinti jau kur kas 
anksčiau. Gaila, kad pilkapio sampile palaidotųjų griaučiai buvo sunykę, likę tik 
įkapės. Jos įgalina teigti, kad pilkapyje 
buvo palaidoti mažiausiai 3 mirusieji: 
moteris pilkapio centre ir 2 vyrai la-
biau sampilo šiauriniame krašte. Moters 
kapo įkapes sudarė bronzinė antkaklė 
kūginiais galais, 4 juostinės apyrankės 
ir ritininis smeigtukas. Vieno vyro kape 
buvo bronzinė antkaklė kūginiais galais, 
2 juostinės apyrankės, geležiniai siaura-

22 Lietuvos TSR archeologijos atlasas, Vilnius, 1974, t. I, 
p. 108, nr. 49. Saugomas Vytauto Didžiojo karo 
muziejuje Kaune, inv. nr. 488.

23 Simniškytė A. Geležies amžius Sėloje, Vilnius, 2013, 
p. 146.

24 Žulkus V., Jarockis R. Vikingų laikai ir ikivals-
tybinis laikotarpis, Lietuvos archeologija, Klaipėda, 
2013, t. IV, VIII žemėlapis.

25 Išsamiausiai ši raida nušviesta: Simniškytė A. 
Geležies amžius Sėloje, Vilnius, 2013.

7 pav. Drulėnų  
piliakalnio planas.  
A. Simniškytės pieš. 
Iš leid.:  
Simniškytė A.  
Geležies amžius  
Sėloje, Vilnius, 2013, 
p. 242, pav. 79 
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ašmenis pentinis kirvis ir įmovinis ietigalis, kito – geležiniai siauraašmenis pentinis 
kirvis, įmovinis ietigalis ir peilis (8 pav.). Drulėnų pilkapį tyrinėtojas datavo IV–V a. 
pradžia26. Iš esmės jis gana charakteringas I tūkstantmečio vidurio sėlių laidojimo 
paminklas, tyrimų sulaukęs, deja, jau apardytas. Vienas pilkapis su 3 kapais tarp 
Sėlos teritorijoje 26 pilkapynuose 60 tyrinėtų pilkapių surastų 625 kapų27 yra kone 
lašas jūroje (atitinkamai 3,8 %, 1,6 % ir 0,16 %). Tyrimų vertės nepadidina ir tai, 
kad liko nenustatyta Drulėnų pilkapyje palaidotų žmonių gyvenvietė. Dabar turimų 
fragmentiškų archeologinių duomenų 
pagrindu Kupiškio valsčius I tūkstan-
tmetyje niekuo neišsiskiria28, tačiau ši 
padėtis patyrinėjus pagrindinį mikrore-
giono objektą – Aukštupėnų (Kupiškio) 
piliakalnį – neabejotinai pasikeis.

8 pav. Drulėnų  
pilkapio radiniai.  
I. Keršulytės pieš.  
Iš leid.:  
Simniškytė A.  
Geležies amžius  
Sėloje, Vilnius, 2013, 
p. 243, pav. 80

26 Juodelis S. Drulėnų pilkapis, Archeologiniai tyrinėji-
mai Lietuvoje 1980 ir 1981 metais, Vilnius, 1982, p. 43.

27 Simniškytė A. Geležies amžius Sėloje, Vilnius, 2013, 
p. 63.

28 Bliujienė A. Romėniškasis ir tautų kraustymosi 
laikotarpiai, Lietuvos archeologija, Klaipėda, 2013, 
t. III, I–VIII žemėlapiai.
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Chronologiniu aspektu vėlesni tyrinėti Kupiškio valsčiaus objektai už Dru-
lėnų pilkapį yra vėlesni geru tūkstantmečiu – daugiausia yra jau Naujųjų laikų 
(XVI–XVIII a.). Jie deramai nereprezentuoja viso šio laikotarpio – didžioji dalis 
tyrinėtų kapų yra XVII a. Tai senkapiai, jų naudojimo laikotarpiu buvę kaimų 
kapinaitėmis. Pagrindiniai jų tyrimų duomenys pateikti lentelėje:

Nr. Vietovė Kasinėjimo 
metai

Archeologas Ištirtas  
plotas, m2

Ištirta 
kapų

Tyrinėtų kapų 
chronologija

1. Buivėnai 1983 P. Tebelškis  64 13 XV–XVII
2. Kuosėnai 1977 S. Juodelis  28  2 XVII
3. Kupiškis, Gedimino 54–56 1996 P. Tebelškis   9,25  3 XVIII
4. Noriūnai 1993 P. Tebelškis  25  9 XVI–XVII
5. Paketuriai 1980 A.Varnas 330 42 XVII–XVIII
6. Paketuriai 1986 P. Tebelškis  47  9 XVI–XVII
7. Plundakai 1984 P. Tebelškis  28 28 XVII–XVIII

Iš lentelės matyti, kad nors archeologiniai kasinėjimai buvo atlikti net 7 
valsčiaus senkapiuose, bendras tyrinėtas plotas (531,25 m2) ir ištirtų kapų skaičius 
(iš viso 106) yra nedideli. Jeigu šie duomenys būtų iš vieno tyrinėto objekto, jie 
maždaug atitiktų 23 × 23 m dydžio kapinių plotą, kuriame, skaičiuojant pagal 
visuminę tyrinėtų palaidojimų chronologiją (maždaug 300 metų), būtų palaidoti 
visi vienos tuometės šeimos nariai (29 žmonės per 100 metų). Tad iš Kupiškio 
valsčiaus turima archeologinė medžiaga visiškai neatitinka tegul ir skurdžių istorinių 
šaltinių duomenų. Nors iš valstybės laikotarpio nei Sėlai, nei visai Lietuvai neturi-
me apibendrinančių archeologinių duomenų, panaši padėtis yra visoje Lietuvoje29.

Ankstyviausias iš visų Kupiškio valsčiuje tyrinėtų valstybės laikų palaidojimų 
yra 1983 m. Buivėnų senkapyje atkastas 50–55 metų vyro kapas nr. 13. Kapo įkapes 
sudarė rasti 24,6 cm ilgio geležinis peilis 18,5 cm ilgio ir 2,5 cm pločio ašmenimis, 
geležinis 6,5 cm ilgio skiltuvas atlenktais galais (9 pav.), 2,5 cm ilgio bronzinis 
smeigtukas bei 3 Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero (1447–1492) laikų sida-
briniai denarai30 (10 pav.). Kapas neabejotinai yra XV a. paskutinio ketvirčio31. Tai 
bene vienintelis Kupiškio valsčiaus apgyvendinimo viduramžių pabaigoje įrodymas, 
svarbus aiškinantis Sėlos pakartotinio apgyvendinimo krypčių ir chronologijos tyrimus.

Naujųjų laikų epochoje archeologinių tyrimų duomenys reikšmingi spren-
džiant tas problemas, kurioms tyrinėti 
trūksta ar išvis nėra rašytinių šaltinių32. 
Kupiškio valsčiuje svarbiausia iš jų yra 
dabartinių vietovių apgyvendinimo pra-
džia. Tradiciškai gyvenviečių istorija 
pradedama nuo jų pirmojo paminėjimo 
rašytiniuose šaltiniuose, kuris dėl įvairių 
susiklosčiusių aplinkybių dažnai neat-
spindi realios padėties ir būna vėlesnis, 
nei gyvenvietės realiai įsikūrė. Lietuvos 
sąlygomis toks vėlavimas paprastai yra 
dešimtmečiai. Dešimtmetis kartu yra ir 

29 Svet ikas E. Alytaus kapinynas: christianizacijos 
šaltiniai, Vilnius, 2003, p. 15–41.

30 Tebelškis P. Buivėnų kapinyno (Kupiškio r.) 
1983 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita, 
Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, nr. 1095, 
p. 8–9, 11–13, 16, 39–40, 58–59, pav. 25–27; Tebelš-
kis P. Buivėnų plokštinis kapinynas, Archeologiniai 
tyrinėjimai Lietuvoje 1982 ir 1983 metais, Vilnius, 
1984, p. 138–140; Sėliai, Vilnius, 2007, p. 95–96.

31 Ivanauskas E. Monetos ir žetonai Lietuvos senkapiuose 
1378–1850, Vilnius, 2001, p. 43.

32 Zabiela G. Naujųjų laikų archeologija Lietuvoje: 
vietos paieška, Istorijos akiračiai, Vilnius, 2004, 
p. 439–443.



10

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ARCHEOLOGIJA LIETUVOS VALSÈIAI. KUPIŠKIS

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas  
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2016 12 28.

Naujųjų laikų archeologijos datavimo tikslumas. Kadangi Lietuvos senųjų kaimaviečių 
tyrinėjimai dar nepradėti, nustatant gyvenviečių atsiradimo laiką belieka kliautis 
senkapių tyrimais. Čia vėl susiduriama su pora sunkiai išsprendžiamų problemų. 
Iki šiol istorinių laikų senkapiai yra menkai ar net išvis nesusieti su atitinkamomis 
gyvenvietėmis, ir tai yra jau minėto visiško šių gyvenviečių istorinio ir archeo-
loginio nepažinimo pasekmė. Pagaliau net ir turint aiškias sąsajas su gyvenviete, 
senkapių teikiami duomenys visuomet bus šiek tiek vėlesni už gyvenvietės įkūrimo 
pradžią, nes paprastai kapinės prie gyvenvietės atsirasdavo po tam tikro laiko nuo 
jos įkūrimo, o ne steigiamos kartu su gyvenviete, ypač atsižvelgiant į tą faktą, kad 
dauguma Lietuvos gyvenviečių natūra-
liu būdu išaugo iš vienkiemio.

Kupiškio valsčiuje Naujųjų laikų 
senkapiai tyrinėti 9 vietose, tačiau Lau-
kminiškių ir Uoginių senkapiuose kapų 
išvis nerasta33. Rezultatyvūs tyrimai bu-

9 pav. Buivėnų kapo nr. 13 radiniai. Iš leid.: Sėliai, Vilnius, 2007,  
p. 95, 366–367 pav. 

10 pav. Monetos iš Buivėnų kapo nr. 13. pav. Iš leid.: Sėliai, Vilnius, 
2007, p. 95, 368–370 pav. 

33 Juodelis S. Kupiškio rajono senkapių tyrinėjimai, 
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1978 ir 1979 
metais, Vilnius, 1980, p. 118–119; Tautavičius A. 
Archeologinių paminklų tyrinėjimai Lietuvoje 1980 
metais, Lietuvos istorijos metraštis 1980, Vilnius, 1981, 
p. 166.
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vo Buivėnuose, Kuosėnuose34, Kupiškyje35, Noriūnuose36, dviejuose senkapiuose 
Paketuriuose37 ir Plundakuose38 (lentelė). Kaip jau minėta, tyrimai buvo labai kuklūs. 
Tik pirmajame Paketurių senkapyje buvo ištirtas 330 m2 dydžio plotas ir aptikti 
42 kapai39 (11 pav.). Tačiau ir šio senkapio kapai neatspindi kaimo raidos, nes 
Paketuriuose būta dviejų senkapių, kurių tarpusavio santykis liko neaiškus. Anks-
tyviausi kapai pagal monetas datuojami: Kupiškyje – 1700–1725 m.40, Noriūnuose – 
1590–1595 m.41, Paketuriuose I – 1635–1645 m.42, Paketuriuose II – 1592–1600 m.43, 
Plundakuose – 1620–1635 m.44 Tyrinėti Kuosėnų kapai yra ne ankstesni negu XVII a. 
antrosios pusės45. Palaidojimai krikščioniški, tokie patys, kokie aptinkami ir kituose 
XVI–XVII a. senkapiuose (12 pav.). Kupiškio valsčiaus tyrinėtuose kapuose, be 
monetų46, dar rasta geležinių peilių (Buivėnai, Noriūnai, Paketuriai II), bronzinių 
(Buivėnai) ir geležinių (Paketuriai I) diržų sagčių, amuletas – bronza kaustytas 
dantis (Noriūnai), bronzinių kabių (Pa-
keturiai I), bronzinių žiedų (Buivėnai, 
Paketuriai I, Plundakai), apvalių mažų 
sidabrinių ir bronzinių segių (Paketuriai 
I), stiklinių karolių (Plundakai), akme-
ninis galąstuvas (Paketuriai I), alavinis 
verpstukas (Buivėnai), kaulinis adiklis 
(Buivėnai), net bronzinių pravoslaviškų 
kryželių (Paketuriai I). Kadangi ne visus 
kapus galima datuoti pagal monetas, 
pagal tyrinėtų senkapių medžiagą ga-
lima manyti, kad Kupiškio apylinkių 
gyventojų skaičius pradėjo augti maž-
daug nuo XVI a. vidurio. Tai daugmaž 
atitinka ir rašytinių šaltinių duomenis47.

Poros Naujųjų laikų Kupiškio 
valsčiaus objektų archeologinę vertę 
galima apibūdinti atskirai, nes jie net 
Lietuvos kontekste šiandien yra mažai 
su kuo palyginami. Tai – Palėvenės 
bažnyčia ir vienuolynas bei Mirabelio 
dvarvietė.

Palėvenės Šv. Dominyko bažny-
čią ir vienuolyną 1676–1779 m. pastatė 
dominikonai, čia buvę iki 1865 m., kai 
vienuolynas buvo uždarytas48 (13 pav.). 
Nepriklausomoje Lietuvoje pradėjus 
tvarkyti kompleksą, P. Tebelškis kartu 
vykdė ir taikomojo pobūdžio archeo-
loginius tyrimus. 1991 ir 1993 m. 26 
vietose jis ištyrė bendrą 195,5 m2 plotą, 
kieme aptiko nežinomus nepastatyto 
pastato pamatus, įgilintos medinės 

34 Juodelis S. Kuosėnų senkapio Kupiškio r., Aukš-
tupėnų apyl., 1977 m. kasinėjimų ataskaita, Lietuvos 
istorijos instituto rankraštynas, f. 1, nr. 748.

35 Tebelškis P. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų, 
vykdytų 1996 m. birželio 28 d. Kupiškyje, teritorijoje 
tarp pastatų Gedimino g. 54–56, ataskaita, Lietuvos 
istorijos instituto rankraštynas, f. 1, nr. 2682.

36 Tebelškis P. Noriūnų senkapių (Kupiškio rajonas) 
žvalgomųjų archeologinių tyrimų, vykdytų 1993 me-
tais, ataskaita, Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, 
f. 1, nr. 2161; Tebelškis P. Noriūnų senkapių žval - 
gomieji tyrimai 1993 metais, Archeologiniai tyrinėjimai 
Lietuvoje 1992 ir 1993 metais, Vilnius, 1994, p. 176–
177, 336.

37 Vienas Lėvens krante ties kelių sankryža tyrinė-
tas 1980 m. Žr.: Varnas A. Paketurių senkapio 
(Kupiškio r.) archeologinių tyrinėjimų 1980 metais 
ataskaita, Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, 
nr. 778; kitas 600 m į šiaurės rytus nuo pirmojo 
gyvenvietėje tyrinėtas 1984 m. Žr. Tebelškis P. 
Kupiškio rajono Aukštupėnų apylinkės Paketurių 
gyvenvietės senkapio ir kalvos, vad. Ožiakalniu, 
1986 m. kasinėjimų ataskaita, Lietuvos istorijos instituto 
rankraštynas, f. 1, nr. 1270, p. 1–9, 14–32, 35–46.

38 Tebelškis P. Buv. Pyragių senkapio ir Plundakų 
senkapio (Kupiškio r.) 1984 m. žvalgomųjų arche-
ologinių tyrimų ataskaita, Lietuvos istorijos instituto 
rankraštynas, f. 1, nr. 1200, p. 7–18, 23–51, 57–67.

39 Varnas A. Paketurių ir Elniškių kapinynai, Ar-
cheologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1980 ir 1981 metais, 
Vilnius, 1982, p. 110–111.

40 Ivanauskas E. Monetos ir žetonai Lietuvos senkapiuose 
1378–1850, Vilnius, 2001, p. 98.

41 Ten pat, p. 122.
42 Ten pat, p. 139.
43 Ten pat, p. 140.
44 Ten pat, p. 155.
45 Ten pat, p. 98.
46 Monetoms iš senkapių skirtas atskiras šioje knygoje 
skelbiamas Minijaus Pučėtos straipsnis. 

47 Baliulis A. Iš Kupiškio ir apylinkių praeities, 
Kupiškio kraštas, Vilnius, 1997, p. 48–49; Kupiškėnų 
enciklopedija, Vilnius, 2012, t. II.

48 Lietuvos vienuolynai. Vadovas, Vilnius, 1998, p. 182.
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11 pav. Vaizdas nuo Paketurių  
senkapio į Kupiškį. 1986 m. 
Povilo Tebelškio nuotr.  
Iš spaud.: Tebelškis P.  
Kupiškio rajono Aukštupėnų 
apylinkės Paketurių senkapio ir 
kalvos, vadinamos Ožiakalniu, 
1986 metų kasinėjimų  
ataskaita, Vilnius, 1987, p. 36. 
KEM 

12 pav. Paketurių senkapio 
kapo nr. 5 brėžinys. 1986 m. 
Braižė S. Mikėnas.  
Iš spaud.: Tebelškis P. 
 Kupiškio rajono Aukštupėnų 
apylinkės Paketurių senkapio ir 
kalvos, vadinamos Ožiakalniu, 
1986 metų kasinėjimų  
ataskaita, Vilnius, 1987, p. 27. 
KEM
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konstrukcijos (rūsio?) liekanas, 1,3 m 
pločio koridoriaus tarp vienuolyno ir 
bažnyčios liekanas, vartų pamatus, ak-
meninius vandens nutekėjimo latakus, 
iki 1,7 m storio XVIII–XX a. susiformavusį kultūrinį sluoksnį su mūro griuvenomis, 
monetomis, kokliais, keramikos fragmentais, moliniais tinklų pasvarais, pypkės gal-
vute49. 1998 m. palei vienuolyno arklidžių pastatą 5 vietose jis ištyrė 42 m2 plotą, 
aptiko akmeninių vandens nutekėjimo 
latakų50. 2012 m. A. Petrulienė svirno ir 
arklidės su ratine kieme iškasė 10 šurfų 
(28 m2), aptiko kiemo akmenų grindinio 
fragmentus, mūrinės kiemą skyrusios 
tvoros pamatus, fiksavo 0,3–1,4 m storio 
XVII–XIX a. kultūrinį sluoksnį su 360 
įvairių radinių, daugiausia keramikos 
ir koklių fragmentais51 (14 pav.). Be 
vienuolyno komplekso, nedideli tyrimai 
vykdyti ir bažnyčios šventoriuje – čia 
1999 m. 6 vietose A. Kavaliauskas ištyrė 
36,63 m2 plotą, aptiko 4 griautinius 
XVIII a. kapus52. Palėvenės bažnyčios 
ir vienuolyno teritorijoje ištyrus bendrą 
302,13 m2 plotą, turėtume vieną pla-

49 Tebelškis P. Palėvenės, Kupiškio r. vienuolyno 
teritorijos žvalgomieji archeologiniai tyrimai, Ar-
cheologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1990 ir 1991 metais, 
Vilnius, 1992, t. II, p. 56–58, 156; Tebelškis P. 
Palėvenės vienuolyno teritorijos archeologiniai tyri-
mai 1993 metais, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 
1992 ir 1993 metais, Vilnius, 1994, p. 215–217, 340.

50 Tebelškis P. Palėvenės vienuolyno arklidžių pas-
tato tyrinėjimai 1998 m., Archeologiniai tyrinėjimai 
Lietuvoje 1998 ir 1999 metais, Vilnius, 2000, p. 405.

51 Petrulienė A., Petrulis D. Palėvenės dominikonų 
vienuolyno kiemas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 
2012 metais, Vilnius, 2013, p. 342–344.

52 Kava l i auskas A . Žvalgomųjų archeologijos 
tyrimų, atliktų Palėvenėje (Kupiškio r., Noriūnų 
apyl.) 1999 m., ataskaita, Lietuvos istorijos instituto 
rankraštynas, f. 1, nr. 3310; Kavaliauskas A. Pa-
lėvenės bažnyčios šventoriaus tyrinėjimai 1999 m., 
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais, 
Vilnius, 2000, p. 393–395.

13 pav. Palėvenės bažnyčia ir vienuolynas  
iš oro. Mariaus Jovaišos nuotr. Iš Aldonos  
Ramanauskienės asm. archyvo 
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čiausiai tyrinėtų Lietuvos provincijos vienuolynų, pagal kurio medžiagą galėtume 
bandyti apibūdinti to laiko vienuolių gyvenimą, tačiau labai aiškus taikomasis 
architektūrinis šių tyrimų tikslas (tirtos net 47 vietos) visas šias pastangas iš 
anksto verčia niekais. Palėvenėje kasinėjimų metu surinktą archeologinę medžiagą 
šiandien galime vertinti tik kaip reikš-
mingą atskleisti kai kuriuos jo raidos 
momentus53, tačiau ne daugiau.

53 Apie Palėvenės vienuolyną plačiau žr. Dalios Kla-
jumienės straipsnį šioje knygoje. 

14 pav. Koklių fragmentai iš Palėvenės vienuolyno.  
Alfredos Petrulienės nuotraukos 
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Kitas naujųjų laikų objektas, esantis Mirabelyje, yra kone 
unikalus visoje Lietuvoje ir dėl to gana paslaptingas. Tradiciškai 
jis priskiriamas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikotar-
pio žemių įtvirtinimams. Jį sudaro šiaurės rytų–pietvakarių 
kryptimi pailga keturkampė 173,5 × 78,5 m dydžio (1,36 ha 
ploto) lygi aikštė, įrengta Kupos dešiniojo kranto aukštumos krašte (15 pav.). 
Aikštės pietvakariniame krašte supiltas 1,5 m aukščio, 7 m pločio pylimas, šiaurės 
vakariniame – 0,5 m aukščio, 5 m pločio pylimas. Pietiniame aikštės kampe vietoj 
pylimo dar yra 16 × 13 m dydžio išplatėjimas, o vakariniame kampe matyti kva-
dratinė 7 × 7 m dydžio iki 2 m gylio duobė, iš kurios žemės mestos į aikštelės 
pusę. Į Kupos slėnio pusę šlaitas status, 4 m aukščio, iš priešingos pusės – vos 
1,5 m aukščio. Išorine išvaizda ši vieta primena nebaigtą rengti įtvirtintą dvarvietę. 
Tą tarsi liudytų ir anksčiau minimi joje randami plytgaliai bei kokliai54. Bent jau 
nuo XVII a. antrosios pusės Kosakovskiams, o vėliau ir Šuazeliams priklausantis 
medinis Mirabelio dvaras (ar palivarkas) stovėjo labiau į šiaurės vakarus nuo šios 
vietos55. 1993 m. P. Tebelškis vykdė Mirabelio įtvirtinimų žvalgomuosius archeolo-
ginius tyrimus. Jų metu iškastos 8 perkasos bendro 47 m2 ploto, tačiau didesnių 
rezultatų nepasiekta – matyt, daugiau 
dėl to, kad net 6 vietos (28 m2) buvo 
tirtos į pietvakarius nuo aikštės, kur 
nieko nerasta. Viena 7 × 2 m dydžio 
perkasa mėginta padaryti pietvakarinio 
pylimo pusinį pjūvį nuo aikštės pusės, 

15 pav. Mirabelio 
įtvirtinimai iš oro. 
2004 m. liepos 26 d.  
G. Zabielos nuotr. 

54 Lietuvos TSR archeologijos atlasas, Vilnius, 1975, t. II, 
p. 194.

55 Tebelškis P. Mirabelio karinių įtvirtinimų (Ku-
piškio rajonas) 1993 metais vykdytų žvalgomųjų 
archeologinių tyrimų ataskaita, Lietuvos istorijos 
instituto rankraštynas, f. 1, nr. 2125, p. 1–2.
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tačiau įsikasus iki 4,7 m gylio (2 m žemiau negu aplinkiniai 
laukai) įžemio nepasiekta konstatavus, kad visas pylimas 
supiltas per vieną kartą iš molingos žemės su akmenukais ir 
smėlio intarpais56. Kita mažesnė perkasa buvo iškasta pietiniame 
aikštės kampe esančiame išplatėjime, kur supiltiniame molin-
game iki 1,9 m storio sluoksnyje aptikti 2 apipjaustyto kaulo ir rago fragmentai, 
o įžemis pasiektas 2,4 m gylyje. Palyginus pylime 1,3 m gylyje rastų plytgalių 
skiedinį su dvaro rūsių skiediniu, konstatuotas jų tarpusavio panašumas. Tokie 
skiediniai būdingi XVII a. pabaigai–XVIII a. pradžiai57. Taigi atrodo, kad čia buvo 
rengiamasi statyti įtvirtintą dvarą, tačiau statyba mesta jam paruošus tik vietą ir 
pradėjus pilti pylimus. Kada tai buvo padaryta, lieka neaišku, tačiau istoriškai 
labiausiai tikėtinas laikas yra XVIII a. pradžia – Šiaurės karo laikai. 2005 m. šioje 
vietoje archeologinius žvalgymus atliko Vismantas Muralis, tačiau jų rezultatai 
straipsnio įteikimo metu žinomi nebuvo. Taigi Mirabelio vieta ir reikšmė Lietuvos 
archeologijos kontekste geriausiu atveju yra tik pradėtų tyrimų lygio.

Visiškai balta dėmė Lietuvos archeologijoje yra pats Kupiškis, gyvavęs jau  
nuo XVI a. pradžios (16 pav.). Visų kaimyninių rajonų centruose (Biržuose, Ro - 
kiškyje, Anykščiuose, Panevėžyje) archeologiniai tyrimai vykdomi jau kuris lai-
kas ir leido smarkiai praturtinti šių miestų seniausios raidos pažinimą. Gi nei 
Kupiškio senamiestyje, nei dvarvietėje 
iki šiol nevykdyti jokie archeologiniai 
tyrinėjimai, nors per paskutinius porą 
dešimtmečių mieste vyko su žemės 
kasimo darbais susijusių statybos ir 
tvarkymo darbų, pvz., miesto aikštės 
tvarkymas. Jų metu nesunkiai buvo ga-

16 pav. Kupiškis. 
1932 m. Juozo  
Karazijos nuotr. 
KEM 

56 Tebe l šk i s P . Mirabelio senovinių gynybinių 
įtvirtinimų žvalgomieji archeologiniai tyrimai 1993 
metais, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1992 ir 
1993 metais, Vilnius, 1994, p. 78–79.

57 Tebelškis P. Mirabelio karinių įtvirtinimų (Ku-
piškio rajonas) 1993 metais vykdytų žvalgomųjų 
archeologinių tyrimų ataskaita, Lietuvos istorijos 
instituto rankraštynas, f. 1, nr. 2125, p. 6.
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lima surinkti informacijos bent jau apie senamiesčio kultūrinių sluoksnių užimamą 
teritoriją ir išlikimo laipsnį, o Kupiškio etnografijos muziejų praturtinti seniausią 
miesto istoriją iliustruojančiais radiniais. Dabar gi viskas žuvo po ekskavatoriaus 
kaušu, nes archeologinių tyrimų kartą kastoje vietoje jau nebeatliksi niekuomet.

Apžvelgus Kupiškio valsčiaus archeologijos pasiekimus ir problemas galima 
padaryti tam tikras išvadas apie jų reikšmę regiono ir Lietuvos archeologijai.

1. Reikšmingiausias valsčiaus archeologinis atradimas yra Gyvakarų kapas, 
kurio svarba priešistorės pažinimui peržengia net Lietuvos ribas. Jo suradimo 
aplinkybės akivaizdžiai rodo, kad archeologijoje nėra nesvarbių ar nereikšmingų 
atradimų, net jeigu jie atrodo ir nedideli.

2. Valsčiaus istorijai svarbūs Drulėnų pilkapio ir naujųjų laikų senkapių 
tyrimų rezultatai, tačiau dėl ribotų tyrimų apimčių jie nėra tapę net Sėlos regiono 
etaloniniais objektais.

3. Pagrindiniai valsčiaus objektai – Kupiškio (Aukštupėnų) piliakalnis, Ku-
piškio senamiestis ir dvarvietė – yra netyrinėti, kas lemia didžiules pažinimo 
spragas valsčiaus archeologijoje.

4. Esant bendram menkam valsčiaus archeologijos objektų ištirtumui, šiandien 
neįmanoma kalbėti apie žymesnę valsčiaus archeologijos įtaką regiono ar Lietu-
vos archeologijai, o turimi archeologiniai duomenys neleidžia sukurti išsamesnio 
valsčiaus priešistorės vaizdo.
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