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DVARAS. PIENIONYS

Stanislovas KIŠKIS

Pienionių vietininkija
Vytauto Didžiojo laikais (1392-1430) dar nebuvo Kavarsko miestelio, ir iš 

viso tokio vietovardžio niekas nežinojo. Žmonių šnekose buvo minima Ukmer-
gė, Anykščiai, Traupis, tik ne Kavarskas. Kas gi buvo tuose plotuose, kur teka 
Šventoji upė, jos dešiniajame krante, tarp Anykščių ir Ukmergės? Ten, kur dabar 
Kavarskas ir plačioje jo apylinkėje prieš penkis šimtus metų yra buvusi Pienionių 
vietininkija.

Tais senais laikais visų žemių tikruoju savininku Lietuvoje buvo laikomas di-
dysis kunigaikštis. Dalį tų žemių ar dvarų jis valdė savo vietininkų padedamas, 
kitą dalį pavesdavo ponams ir bajorams. Vietininkas paprastai valdydavo dvarą 
su platesne apylinke, vadinama valsčiumi, – jis būdavo ne tik to valsčiaus žemių 
administratorius, bet ir pilies viršininkas, ir vietos gyventojų, valstiečių ir bajorų, 
teisėjas. Žodžiu, vietininkas buvo pilnateisis didžiojo kunigaikščio įgaliotinis tai 
vietininkijai. (...)

Pienionys savo pavadinimą bus gavę nuo Pienios upelio, kuris Kavarsko mies-
telyje įteka į Šventąją. Jie yra apie 4 km į šiaurės vakarus nuo dabartinio Kavars-
ko.

Kiek žinoma, pirmuoju Pienionių vietininku nuo 1398 metų yra buvęs Raivy-
das. Nelengva būtų dabar nustatyti, kaip toli siekė Pienionių vietininko valsčius. Iš 
vėlesnių duomenų aiškėja, kad Anykščių link jis siekė iki Susienos upelio ir gero-
kai toliau, ką rodo ir Pieniankų dvaro, esančio šalia Jokūbavos, pavadinimas. XVII 
amžiaus pradžioje Pienionimis buvo vadinamas dvaras prie Vetygalos kaimo, ant 
Susienos upelio, gal ten, kur dabar Zaviesiškiai.

Prof. J. Jurginis savo straipsnyje „Kaip vietoj Pienionių miestelio atsirado Ka-
varskas“ (Kolektyvinis darbas, 1975, birž. 3) rašo:

„Tačiau štai, koks keistas dalykas, XVI amžiuje Pienionys, buvę nemažas mies-
telis, kažkur dingo. Vėlesnių amžių šaltiniai mini Pienionių dvarą, didelę to paties 
vardo apskritį, bet miesto nebemini. Pienionių miestas su dvaru, labai galimas 
daiktas ir pilimi, buvo Rytų Aukštaitijos didžiausias apskrities centras, minimas XV 
amžiuje. 1528 m. paskelbus visuotiną bajorų šaukimą į karą, Kurkliai atsiuntė 69  
raitelius, Anykščiai – 24, o Pienionys – net 130.

Pienionys turėjo būti nemažas dvaras, nes 1494 m. birželio 29 d. jame buvo 
sustojęs didysis kunigaikštis Aleksandras ir čia dalijo bajorams valstiečius. Ma-
žuose nereikšminguose dvaruose didieji kunigaikščiai paprastai nesustodavo“.

Kokio didumo ir reikšmės buvo Pienionys dar XVI amžiuje, matome iš to, kad 
1551 metais jiems buvo paskirta mokėti 600 skatikų karo reikalams (vadinamoji 
sidabrinė), tai yra tiek pat, kiek Ukmergei, Utenai, Anykščiams, Veliuonai ir dvi-
gubai daugiau negu Alytui, Ašmenai, Krėvei, Kernavei, Raseiniams, Maišiagalai 
ir Daugams.

Ir 1557 metais, kada 50.000 Lietuvos kariuomenės buvo išdėstyta prie Livoni-
jos sienos, o karalius Zigmantas Augustas vyko į Pasvalį tartis su kaimynu, liepos 
23 d. jis aplankė Balninkus, o rugpjūčio 5 d. buvo Pienionyse, kitą dieną lankėsi 
Anykščiuose, rugpjūčio 19 d. buvo Kupiškyje ir 26 dieną atvyko į Pasvalį.

Kada 1566 m. buvo nustatytos Ukmergės pavietui naujos ribos, į jį pateko 
keturios apskritys – Ukmergės, Anykščių, Kurklių ir Pienionių. Pienionių apskritis 
buvo labai didelė ir siekė iki Livonijos sienos, Šventoji upė skyrė ją nuo Anykščių 
ir Kurklių apskričių.

Kristinas Astikas
Po Raivydo antruoju Pienionių vietininku yra buvęs Radvilo sūnus Kristinas As-

tikas, garsių Lietuvoje didikų Astikų-Radvilų šakos tėvas. Šalia kitų jis buvo vienas 
artimiausių ir patikimiausių Vytauto Didžiojo bendradarbių. Kai kas mano, kad Kris-
tinas Astikas galėjo būti kilęs iš Astikų kaimo, esančio už 15 km į šiaurės rytus nuo 
Kernavės, kiti mano jį kilus nuo Raseinių.

Būdamas Užpalių pilies viršininku, jis 1398 metais kaip liudytojas Nemuno 
saloje (ties Kulautuva) pasirašė sutartį su vokiečių ordinu. Greit po Žalgirio mūšio, 
1411 metais, jis paliko savo parašą ir ant Torūnės sutarties. 1413 metais, pridėjęs 
savo antspaudą, jis pasirašė ir Horodlės aktą. Ten jis ir gavo herbą – juodą erelį 
su trimitais, vėlesniais laikais erelis priklausė tik Radvilams, gi Astikams liko vieni 
trimitai. (...)

Stanislovas KIŠKIS (1900-1995) 
– kunigas kanauninkas, prelatas, 
kraštotyrininkas, tremtinys. Gimė 1900 
m. spalio 20 d. Sankt Peterburge (Rus-
ija) išeivių lietuvių inteligentų šeimoje, 
vasaromis augo Abromiškyje (Anykščių 
r.), prie Šventosios, kur šeima turėjo 
ūkį atvažiuodavo į gimtinę atostogų. 
Užaugo penkių vaikų šeimoje, mirus 
motinai, o netrukus ir tėvui, 18-metis 
liko našlaitis. Mokėsi Vilniaus kunigų 
seminarijoje, studijavo Kauno univer-
siteto Teologijos ir filosofijos fakultete, 
gavo teologijos magistro laipsnį. 1924 
m. buvo įšventintas kunigu, keletą metų 
dirbo kapelionu ir gimnazijos direkto-
riumi Merkinėje (Varėnos r.), paskui iki 
1945 m. buvo Kaišiadorių vyskupijos 
kurijos kancleris. 

Iškart po karo S. Kiškis sovietinės 
valdžios buvo suimtas ir nuteistas 10 
metų kalėti, kalintas keliuose Rusijos 
lageriuose: Kizimoje, Vorkutoje, Intoje, 
Kemerove, Omske, Krasnojarske. 1956 
m., pasibaigus kalinimo terminui, jis 
grįžo į Lietuvą, bet netrukus savanoriškai 
išvyko pas lietuvius tremtinius į Kras-
nojarsko kraštą, kad galėtų teikti jiems 
Sakramentus. Valdžios verčiamas, 
1957 m. jis grįžo į Lietuvą, bet netrukus 
vėl buvo suimtas ir nuteistas, 4 metus 
kalėjo Dubrovlage (Mordovija, Rusija).

1962 m. jis grįžo į Lietuvą, du 
dešimtmečius tarnavo Joniškio (Molėtų 
r.), Punios (Alytaus r.) ir Stirnių (Molėtų 
r.) parapijose, kol 1982 m. buvo paskir-
tas Kaišiadorių vyskupijos katedros al-
tarista ir juo liko iki gyvenimo pabaigos, 
buvo šios vyskupijos katedros kapitulos 
prelatas, kunigų tarybos konsultorius ir 
II sekretorius. 

S. Kiškis parašė daug įvairaus žanro 
veikalų, kurie kaupėsi rankraščiuose 
ar buvo  padauginti įvairiomis daug-
inimo priemonėmis: atšviesti, perrašyti 
rašomąja mašinėle. Jis paliko gausų 
rankraštinį palikimą, kuriame – ir nuo 
15 metų iki mirties rašytas jo dienoraštis. 
Dvasininkui gyvam esant buvo išleista 
tik keletas jo veikalų: vadovėlis Kryžiaus 
keliui eiti „Vilniaus Kalvarijos“ (1940 
m.), maldų rinkinys „Vilties maldos“ 

Iš Pienionių praeities
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Kaip jau minėta, Kristinas Astikas pačioje XV amžiaus pradžioje buvo gavęs Pie-
nionių dvarą ir vietininko teises, o 1419 metais buvo paskirtas Vilniaus vaivadijos 
kaštelionu. Mirė apie 1444 metus.

Kristinas Astikas turėjo keturis sūnus, iš kurių pasižymėjo du: Stanislovas arba 
Stanko, miręs 1460 metais, ir Radvilas (1411-1478), kuriuo ir prasideda pagarsėjusi 
Lietuvoje Radvilų giminė.

Kristinui Astikui priklausė ir Alanta, kelis metus prieš savo mirtį, 1436 metais, jis 
ją užrašęs savo žmonai Onai.

Livonijos riteriai Šventosios krantais
Vytautui Didžiajam 1430 metais mirus, Jogailos brolis Švitrigaila buvo išrinktas 

Didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu. Dalis Lietuvos bajorų, nepatenkintų jo politika, 
1432 metais sukėlė prieš jį sąmokslą ir jo vieton išsirinko Vytauto brolį Žygimantą. 
Švitrigailai pavyko pabėgti ir paimti savo valdžion didelius Lietuvos plotus rytuose. 
Pasikvietęs į pagalbą Livonijos ordiną, totorius ir rusų kunigaikščius, 1435 metais jis 
stojo į kovą su Žygimantu ir netoli Ukmergės, vietovėje, vėliau gavusioje Pabaisko 
pavadinimą, buvo visiškai sumuštas. Lietuvos kariuomenei vadovavo Žygimanto 
sūnus Mykolas, padėjo ir lenkai. Pabaisko mūšis Livonijos ordinui turėjo tokią pat 
reikšmę, kaip Žalgiris kryžiuočiams, – jo galybė buvo sulaužyta visiems laikams.

Pienionių vietininkas Kristinas Astikas buvo ištikimas Žygimantui, Vytauto bro-
liui. Tuo metu būdamas svarbiausios Vilniaus vaivadijos kariuomenės vadu (kašte-
lionu), jis be abejonės organizavo tą kariuomenę ir jai vadovavo Pabaisko mūšyje. 
Galima spėlioti, jog Vilniaus vaivada, tikrindamas K. Astiko pasiruošimą karui, bus 
apsilankęs aukštumose tarp Kavarsko ir Anykščių, dešiniame Šventosios krante, iš tų 
laikų ir bus užsilikę kaimų pavadinimai Vaivadiškiai ir Liepdegėnai („liepė deginti“).

Livonijos ordino riteriai turėjo atžygiuoti iš šiaurės, iš dabartinės Latvijos, pro Ute-
ną ir Anykščius Šventosios krantais ir pačia upe iki pat Ukmergės...

Pienionių vietininkijos žmonės matė šarvuotus ir gerai ginkluotus riterius, nema-
žai nuo jų ir nukentėjo, ypač kada jie, pralaimėję mūšį, pasipylė bėgti keliais, miškais 
ir Šventosios krantais...

Mažieji Pienionys
Netoli Kavarsko, apie pusantro kilometro Budrių kaimo link, galima matyti bent 

kelių stambių mūro pastatų pėdsakus. Vieta nuostabiai graži – čia pat Pienios upelis 
su 1955 metais pastatyta hidroelektrine, keletas neaukštų kalnų ir kalnelių su giliais 
protarpiais tarp jų. Iki pat 1914 metų karo ši vieta buvo vadinama „Kavarsko dvaru“ 
ir priklausė notaro Silvestro našlei (iš čia „Notariušienės dvaras“).

Šioje vietoje XV amžiuje buvo Didžiojo Lietuvos kunigaikščio dvaras, vadina-
mas Mažaisiais Pienionimis (Male Pienianki). Tam dvarui priklausė ir tie žemės plo-
tai, kuriuose vėliau išaugo Kavarsko miestelis.

Iš paties pavadinimo aišku, kad Mažieji Pienionys bus atsiradę vėliau už tikruo-
sius Pienionis, šiems priklausė gal tik sudarydami atskirą ūkišką vienetą nemažoje 
Pienionių vietininkijoje.

Kristinui Astikui mirus, Pienionių vietininku net 35 metus išbuvo jo sūnus Radvi-
las – nuo 1442 iki 1477 metų. (...)

Pirmoji bažnyčia Mažuosiuose Pienionyse
(...) Jogaila 1387 metais išleido įstatymą, kuris nustatė pasikrikštijusių bajorų teis-

es: jie gali laisvai valdyti savo dvarus ir neturi kitokių prievolių, kaip tik karo tarnybą 
ir pilių priežiūrą. Tik katalikai gali būti urėdais, tai yra, užimti valstybėje aukštąsias 
vietas.

Todėl ir aišku, kad Kristinas Astikas (miręs 1444 metais), jo sūnus Radvilas (1411-
1478) ir tolimesni Pienionių vietininkai tikrai buvo katalikai, nes nei pagonys, nei 
stačiatikiai tokių vietų valstybės tarnyboje negalėjo užimti. (...)

Kavarsko parapija įkurta tik 1538 metais, bet kad ten ir anksčiau yra buvusi 
bažnyčia, aišku iš dokumentų, surašytų jos įsteigimo metais: ten pasakyta, kad 
bažnyčia turi būti „iš naujo pastatyta: kad žmonės ir žemės užrašoma „naujam“ 
klebonui, kad klebonija įsteigiama ir aprūpinama „iš naujo“.

Todėl yra pakankamas pagrindas teigti, kad Mažųjų Pienionių dvare, kai Kavar-
sko dar nebuvo, gal ir 1464 metais buvo pastatyta pirmoji katalikų bažnyčia. Reikia 
manyti, kad tai buvo ne parapijinė, bet privati dvaro koplyčia, Pienionių vietininko 
Radvilo rūpesčiu pastatyta. 

Reikia manyti, kad pirmoji Mažųjų Pienionių bažnyčia buvo medinė ir stovėjo 
ant kalnelio, kur vėliau (XVII-XIX a.) buvo jau erdvi mūro koplyčia, kurios tvirtus 
pamatus ir rūsius ir dabar galima matyti. Šitame Koplyčkalnyje 1974 metais ir vyko ar-
cheologiniai kasinėjimai, vadovaujant istorijos mokslų kandidatui V. Urbanavičiui.

(...) Pienionių dvaras, o gal ir miestas su pilimi, pasiliko ten, kur buvo nuo amžių, 
– apie 4 km nuo miestelio, ten, kur dar XX amžiaus pradžioje buvo Daumantų-
Siesickių rezidencija.

(1991 m.) ir biografinė knyga „Aš pa-
darysiu jus žmonių žvejais“ (1994 m.).

Mirė 1995 m. rugsėjo 25 d. 
Kaišiadoryse, palaidotas Kaišiadorių 
katedros šventoriuje.

S. Kiškio kraštotyriniai darbai reng-
iami spaudai ir leidžiami nuolat ir po jo 
mirties.

PIENIONIŲ DVARAS šaltiniuose 
minimas nuo XVI a. pradžios. Iki XVII a. 
vidurio dvaro šeimininkais yra buvusios 
garsios Lietuvos didikų giminės – Sa-
piegos, Pacai. 1665 m. jis atiteko Anta-
nui Daumantui-Siesickiui, vėliau iki XX 
a. pradžios priklausė jo giminei, buvo 
antraeilė valda, nes giminės centras visą 
laiką buvo Siesikuose (Ukmergės r.). 

Dvaras suklestėjo nuo 1788 m., kada 
įkeistą dvarą nupirko Justinas Dauman-
tas-Siesickis ir kartu su savo sūnumis 
Antanu Valerijonu Siesickiu bei Feliksu 
Siesickiu – vėliau Ukmergės maršalka – 
pradėjo jį iš pagrindų tvarkyti. XIX a. šie 
dvarininkai pasistatė naują gyvenamąjį 
namą, įrengė oranžeriją. Jie užveisė 
ir landšaftinio planavimo peizažinį 9 
hektarų ploto parką, kurį po 1870 m. iki 
XX a. pradžios prižiūrėjo profesionalus 
čekas sodininkas Františekas Leineris. 

Klasicistinio stiliaus vieno aukšto 
mediniai dvaro rūmai buvo su puošnia 
dviaukšte centrine dalimi, kuriai diding-
umo teikė keturių dorėninių kolonų 
portikas su plačiu frizu. Rūmų viduje 
buvo įrengtas prabangus valgomasis, 
ištaiginga pokylių salė, du salonai, 
biliardinė, gyvenamieji ir svečių kam-
bariai, biblioteka. Reprezentacines pa-
talpas puošė židiniai, krištolo sietynai, 
parketinės grindys, aukštos baltų koklių 
krosnys, išdailintos auksiniais dekoro 
elementais. Rūmuose tuo metu būta 
daug brangių paveikslų, vertingų sida-
bro bei porceliano dirbinių. Pienionių 
dvaras garsėjo ir spirito varykla, kuri čia 
buvo įrengta apie 1859 m., iki XX a. 
pradžios čia buvo varomas spiritas bei 
daromas alus.

XIX a. antrojoje pusėje Pienionių 
dvarininkas Leonas Daumantas-
Siesickis lėšomis rėmė Kavarsko baž-
nyčios statybą, o 1915 m. dvaro 
savininkas Juozapas Kazimieras Ignas 
Dau mantas-Siesickis (1858-1928) 
priglaudė iš sugriauto Kavarsko pasi-
t  r aukusį kleboną Petrą Legecką ir 
ga rantavo jam išlaikymą, dvaro rū-
muose įrengė jam koplyčią. Paskutinis 
iš Pienionių Siesickių Juozapas XX 
a. pradžioje Pienionių dvare turėjo 
didžiulę biblioteką, gausią paveikslų 
bei skulptūrų kolekciją, o dvaro rūmų 
interjeras pasižymėjo išskirtiniu to lai-
kotarpio puošnumu.

1923 m. Pienionių dvaro sodyboje 
buvo 54 gyventojai. 1926 m. buvo vyk-
doma Pienionių dvaro žemės parcelia-
cija, tuomet dvaro savininkas J. Siesick-
is valdė 378,2 ha žemės. Po dvaro 
reformos 1926 m. J. Siesickis pardavė 
už išlaikymą iki gyvos galvos smarkiai 
apkarpytas dvaro valdas šio dvaro 
raštvedžiui Juozui Šablevičiui, kuris iki 
1940 m. nacionalizacijos valdė 88,44 
ha žemės.

n
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DVARAS. PIENIONYS

Arimeta VOJEVODSKAITĖ

Buvusio Pienionių dvaro vietovės istorija visą laiką buvo laikoma proble-
matiška. Anksti nunykę senieji Pienionių dvarai sudarė keblumų tiriant šio 
regiono raidą. Dokumentų fragmentiškumas, besikeičianti žemėvalda, besi-
formuojančių pavardžių laikotarpis, vietovardžių paralelizmai daro proble-
matiniu bet kokį senųjų gyvenviečių lokalizacijos klausimą, sudaro sunkumų 
interpretuojant istorinius šaltinius. 

Istoriniuose šaltiniuose yra aptariami ir minimi senasis Pienionių pavietas, 
laukas, seniūnija ir keli Pienionių bei Pienionėlių dvarai, išsidėstę Pienios upės 
plote ir turėję jos vardą. 

XIX a. istoriografija pasitenkino bendriausiais senojo Pienionių pavieto po-
litinės ir ekonominės istorijos klausimais, nesigilindama į pavieto centro bei 
gyvenviečių lokalizacijos niuansus. Pienionių dvaras nepateko į XIX a. žinias 
sumavusią M. Balinskio ir T. Lipinskio sudarytąją geografinę istorinę enciklo-
pediją (1886 m.). Tačiau geografiniame žodyne (1887 m.) aiškiai skiriami isto-
riniai Pienionys – seniūnija ir Pienionys – privatus dvaras. Seniūnija lokalizuo-
jama prie Anykščių, privatus dvaras – arčiau Kavarsko. Taigi, buvo linkstama 
manyti, kad senasis Pienionių administracinis dvaras buvo netoli Anykščių 
– šiauriau dabar Kavarsko apylinkėje Pienionių vardu vadinamos vietovės.

Pienionių dvarų lokalizacijos klausimą naujai iškėlė J. Jurginis straipsnyje 
„Kur dingo Pienionių miestas?“ (1975 m.). Remdamasis fragmentiškais, dau-
giausiai valstybinės administracijos dokumentais, peršokdamas visą XVII a., 
mažai operuodamas privačios žemėvaldos archyvine medžiaga, autorius Lie-
tuvos Metrikoje minimąjį Pienionių miestą, galimas dalykas, teisingai šlieda-
mas prie Pienionių seniūnijos centro, nukelia prie Kavarsko, seniūnijos dvarą 
tapatindamas su privačiu Pienionių dvaru ir lokalizuodamas jį buv. Siesickių 
Pienionių dvaro teritorijoje. Tą patį teiginį sugestijonuoja ir Mažosios lietuviš-
kosios tarybinės enciklopedijos (1968 m.) autorius, prie Penionių k. Dabužių 
apyl. (dabar Kavarsko apyl.) paminėdamas XV a. istoriniuose šaltiniuose sutin-
kamą Penionių valsčių. Su J. Jurginiu polemizuoja A. Baliulis, tyręs Pienionių 
dvarą 1977 m. A. Baliulio nuomone, senojo Pienionių miesto reikėtų ieško-
ti netoli Pienionių, esančių Anykščių r. Šeimyniškių apyl., – taigi, atstatoma 
XIX a. istoriografijos tezė. Tačiau reikia konstatuoti, kad nuosekliai neištyrus 
Anykščių, Kavarsko, Janušavos, Traupio bei visų Pienionių žemėvaldos istori-
jos, bet kokios ankstyvojo laikotarpio šio regiono lokalizacijos lieka hipotezių 
stadijoje.

1974-75 m. kelias Kavarsko apylinkių gyvenvietes tyrė Mokslų Akademi-
jos Istorijos instituto Archeologijos sektoriaus archeologai. Tai apie 1,5 km į 
vakarus nuo Kavarsko esanti Koplyčkalnio kalva ir dvi sąlyginai I ir II vadintos 
gyvenvietės, esančios: I apie 150 m į šiaurės rytus nuo Koplyčkalnio ir II – apie 
150 m į šiaurės rytus nuo tiriamos kalvos prie Pienios upelio. 

Koplyčkalnyje atkasta vienanavė su rūsiu bažnyčia, datuojama XVI-XVII 
a. Bažnyčios radiniai sutampa su gretimoje kalvoje randamais radiniais, kur 
buvo atkasti akmens ir raudonų plytų, su skliautinėmis lubomis namo rūsiai, 
spėtinai datuojami XVI a. 

Yra pagrindo manyti, kad atkastas senasis privatus Kavarsko arba Pienionių 
dvaras.

Tarp radinių – herbiniai kokliai, vienas iš jų su 1680 m. data. Herbų sim-
boliai ir inicialai bei jų priklausomybė nėra išaiškinti, – taigi, giminės, kurioms 
priklausė atkastas statinys, šiuo metu nėra nustatytos. Neturime taip pat nei 
XVII a. Pienionių seniūnijos dvaro laikytojų sąrašo, nei XVI-XVII a. Kavarsko 
savininkų eilės, – tuo pačiu ir išeities duomenų tyrimams, paremtiems heral-
dikos medžiaga. Kiek aiškesnė privataus Pienionių dvaro prie Kavarsko savi-
ninkų eilė, tačiau ir jų herbiniai ženklai nenustatyti. Norėtųsi pažymėti, kad 
Siesickių Pienionių dvaro archyve esančio 1594 m. dokumento antspauduose 
sutinkami keli simboliai, panašūs į 1680 m. koklio herbinius simbolius, tačiau 
jų ryšys ir priklausomybė dabartinių tyrimų stadijoje lieka neišaiškinti.

Šiuo metu daugiausiai duomenų kalbėtų už tai, kad kasinėjimų metu rastas 
privatus dvaras su koplyčia Ferdinandove, nunykęs XVIII a. pirmoje pusėje 
ir kurio griuvėsius XIX a. vid. yra matę ir aprašę Smigelskis, L. Potockis, M. 
Balinskis, kuriam medžiagą apie Kavarską yra suteikęs tuometinis Pienionių 
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Arimeta VOJEVODSKAITĖ (g. 
1933 m.) – filologė, istorikė menoty-
rininkė, dvarų istorijos tyrėja. Gimusi 
ir užaugusi Utenoje, 1958 m. ji baigė 
Vilniaus universiteto Istorijos-filolo-
gijos fakultetą, įgijo filologės išsila-
vinimą ir lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytojos kvalifikaciją. 1958-1966 
m. ji dirbo Vilniaus universiteto bi-
bliotekos rankraštyne, o nuo 1966 m. 
daugiau kaip du dešimtmečius buvo 
Paminklų restauravimo projektavimo 
instituto istorikė-menotyrininkė, kol 
1988 m. išėjo į pensiją. 

A. Vojevodskaitė, dalyvaudama 
šio instituto projektuose, tyrė dau-
giausia Aukštaitijos nekilnojamojo 
kultūros paveldo vertybes – pilis ir 
dvarus, kartu gilindamasi ir į tų vie-
tovių valdytojų didikų dinastijų is-
torijas. Ji surinko ir parengė Siesikų 
(Ukmergės r.), Leonpolio (Ukmergės 
r.), Staškūniškio (Širvintų r.), Aristavos 
(Kėdainių r.), Pienionių (Anykščių r.) 
ir kitų dvarų sodybų, Videniškių-Bal-
tadvario (Molėtų r.) bastioninės pilies 
istoriją, parengė šių objektų moksli-
nių tyrimų medžiagą kaip pagrindą 
architektūrinei restauracijai.

Net ir pasitraukusi iš aktyvios 
veiklos, istorikė toliau domisi dvarų 
kultūra, tyrinėja Giedraičių giminės 
pėdsakus, rengia mokslines publika-
cijas rinkiniams. Ji buvo Baltadvario 
pilies atkūrimo fondo steigimo (1996 
m.) iniciatorė.

Pienionių dvaro sodybos istori-
nius tyrimus ji atliko ir surinktą me-
džiagą apibendrino 1984 m. Visa šio 
dvaro ir parko istorinių tyrimų atas-
kaita (mašinraštis) saugoma Vilniaus 
apskrities archyve ir A. Baranausko 
ir A. Vienuolio-Žukausko memoriali-
niame muziejuje.
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dvaro savininkas Feliksas Siesickis. Tradicija šį dvarą skiria Gregorui, Gregoro 
sūnui, Astikui, kurio prosenelis Kristinas Astikas Radvilionis 1440 m. buvo 
gavęs Užpalių ir Pienionių seniūnijas. Gregoras, Gregoro sūnus, Astikas, įtar-
tas valstybės išdavimu ir pinigų padirbinėjimu, buvo suimtas 1580 m. savo 
dvare Kavarske. Jeigu atkastasis dvaras pasirodytų tikrai buvęs Kavarsko, o ne 
Pienionių dvaru, tai atpultų J. Jurginio Pienionių miesto lokalizacija senojo 
privataus Pienionių dvaro prie Kavarsko kaimynystėje. 

Mūsų tiriamas privatus Pienionių dvaras Kavarsko apylinkėje yra vienas iš 
kelių senajame administraciniame Pienionių lauke buvusių dvarų, vadintų tuo 
pačiu Pienionių vardu. Formuotis jis pradėjo XV a. pabaigoje, tiksliai nustatyti, 
kur yra buvęs pirmasis jo centras, šiuo metu trūksta duomenų. Mūsų laikus pa-
siekusi dvarvietė nerodo labai senos gyvenvietės žymių, tačiau šiam teiginiui 
patvirtinti būtini žvalgybiniai archeologiniai tyrimai bei jų išvados. Dabar yra 
galima prielaida, kad Pienionių dvaro centras yra persikėlęs.

Pilnas Pienionių dvaro archyvas, kuriuo tarp kitko yra naudojęsis genealo-
gas T. Žychlinskis (1889 m.), nėra mus pasiekęs. Vilniaus Universiteto Biblio-
tekos fonde yra saugomi tik jo likučiai – daugiausiai žemių pirkimo pardavimo 
aktai. Šiuose dokumentuose pilniausiai atsiskleidžia žemės valdų priklauso-
mybė, daug menkiau vietovė, kuriai nustatyti patikimiausi orientaciniai taškai 
yra vandens telkiniai, beje, šiuo metu daugiausiai pakitę arba nunykę, jų var-
dai pamiršti. Menkai atsispindi ir dvaro centrui priklausiusios smulkesnės že-
mės valdos, – visa istorinė geografija, kuri taip pat lieka už mūsų tyrimų ribų.

Remiantis Siesickių Pienionių dvaro archyvo likučiais, pavyko sudaryti 
artipilnę, gana tiksliai datuojamą dvaro valdytojų ir savininkų eilę. Šie duome-
nys gali būti orientyru tolimesniems nuosekliems Pienionių vietovės tyrimams, 
be to, nusako gyvenvietės formavimosi eigą bei kultūrinių sferų įtakas.

XV a. gale – XVI a. pirmojoje pusėje vienas iš Pienionių dvarų Kavarsko 
apylinkėse priklausė karaliaus maršalui Jokūbui Anusevičiui (Hanusevičiui) 
Galminavičiui ir jo broliui Andriui, vėliau trims Jokūbo sūnums – Jurgiui, Mo-
tiejui ir Mykolui. XVI a. pradžioje gretimas žemes pradėjo supirkinėti Daugų 
ir Perlojos vietininkas Levonas Dmitrejevičius ir jo sūnus Vilniaus pakamaris 
Janas Levonas, vėliau Jonas Janovičius Levonas. Levonai iki amžiaus galo savo 
rankose sukaupė Narbutų, Andruškevičių ir dalį Anusevičių žemių. Barbora 
Levonaitė, ištekėjusi iš Kristupo Volskio, priperka Dobužinskio, Rimkevičiaus, 
likusią Anusevičių dalį ir sudaro Pienionių dvaro branduolį, kuris 1605 m. 
atitenka antrajam Barboros Levonaitės vyrui Andriui, Bagdono sūnui, Sapie-
gai. 1606 m. žmonai mirus, A. Sapiega įkeičia Pienionis Antanui Mafonui ir 
parduoda Petrui Pacui (įkeitimo suma 3000 kapų grašių, pardavimo – 1000). 
Petras Pacas dvarą 1608 m. perleidžia Mafonams, per kurių palikuonę Zofiją 
Tošycką Petrienę Podleckienę jis atitenka Klenai (Jalškai) Jeronimo dukteriai 
Podleckaitei-Antanienei-Kazimierienei Siesickienei. Antanas Kazimieras Sie-
sickis 1672 m. už 600 kapų grašių priperka likusią Rimkevičių Pienionių dalį. 
Tuo metu Pienionims priklauso Budrių ir Inketrių palivarkai, dvare buvo me-
dinė koplyčia.

Reikia pažymėti, kad 1598 m. yra buvę Pienionys, priklausę Jurgiui, Jono 
sūnui, Siesickiui, Gabrieliaus, įkūrusio Siesikų dvarą ir pilį, proanūkiui. Tačiau 
šio Pienionių dvaro vieta ir savininko likimas nėra žinomi. Levonų ir Volskių 
suformuoti Pienionys Siesickiams juridiškai atitenka 1665 m. ir nuo to laiko 
jų priklausomybė ir pereinamumas, paliudyti dokumentais, išlieka Siesickių 
giminės ribose.

Siesickiai dažniausiai rezidavo Siesikuose (prarastuose XVIII a. pradžioje), 
Gelvonyse, Taujėnuose, Lukainiuose. Pienionys XVII-XVIII a. greičiausiai buvo 
antraeilė valda, dažnai įkeičiama ir ėjusi iš rankų į rankas. Iš Antano Kazimie-
ro palikuonių Pienionis nuperka Janas Chrizostomas Siesickis, Gelvonų po-
nas, garsus savo dvaro kapela ir kariuomene, kurio tėvas Jonas jau buvo įgijęs 
gretimus Kurklius. Pienionims tuo metu priklausė Veršelių, Varnelių, Maželių, 
Dauginčių, Talečiučių kaimai ir karčema prie Kavarsko. Jonas Chrizostomas 
priperka Abromiškių arba Kisieliškių palivarką ir Pienionis su priepirka įkeičia 
Vaclovui Dzieveltauskui Gintautui. 1740 m. dvaras už 8000 auksinių perlei-
džiami anūkui Marcijonui, jau valdžiusiam Janušavą ir Šilus. Marcijono sūnus, 
Ukmergės pavieto vaiskis, žemės teismo raštininkas ir pirmininkas Severinas 
Siesickis paveldi Pienionis iš savo motinos Bogumilos Redutaitės, antrą kartą 
ištekėjosios už Tomo Antano Siesiskio, juridiškai išskirstytus dalimis ir įkeistus 
Kušeliavskiams, o visai atperka tik 1770 m. 1772 m. Pienionys vėl įkeičiami 
Vilniaus pataurininkui Antanui ir Onai iš Kalinovskių Karvovskiams. Iš Kar-
vovskių 1788 m. Pienionių dvarą atperka Kurklių savininkas Justinas Siesickis 
ir pradeda juos iš pagrindų tvarkyti, pavesdamas sūnui Antanui Valerijonui.

Yra išlikęs 1755 m. inventorius, nusakantis to meto Pienionių dvaro apim-

PIENIONIŲ SENIŪNIJĄ, buvusią 
dabartinių Anykščių ir Kupiškio rajo-
nų teritorijoje, pagal 1798 m. inven-
torių sudarė keturios vaitijos: Dvaro, 
Pelyšių, Šernupio ir Kepurinio. Dvaro 
vaitija buvo sukoncentruota Anykš-
čių, Troškūnų ir Andrioniškio trikam-
pyje, kitos trys – aplink Šimonis: Pely-
šių – pietvakarinėje dalyje, Šernupio 
– šiaurės rytinėje ir Kepurinės – šiau-
rinėje. Tuo metu seniūniją dengė di-
delės Anykščių, Subačiaus, Kupiškio 
ir Svėdasų parapijos bei dvi mažesnės 
– Troškūnų ir Šimonių.

Dvaro vaitijai tuo metu priklausė 
šios gyvenamosios vietovės: Šeimy-
niškiai, Dvarakiniai (Dvareliai), Žu-
želių užusienis, Davainiai, Pasmodai, 
Vikonys, Andrioniškis, Daugėlonys 
(Dauguliai), Piktagalys, Klimiškių 
užusienis, Kuniškiai, Bareišiai, Pa-
juostinys, Mažionys, Čečeliai, Din-
diškiai, Vidugirių užusienis, Tešliūnai, 
Lebdegėnai (Liepdegėnai), Kiaušaga-
lys, Gečionys ir Sabaliūnai.

Pelyšių vaitijoje buvo šios gyven-
vietės: Pelyšiai, Uldukiai, Dapšiškiai, 
Nociūnai, Dapšiai, Gaigaliai, Kinderiai, 
Papiliai, Linkiškiai, Šapalai, Ažubaliai, 
Paberžės užusienis, Gilvydžiai, Šal-
nakundžiai, Karaliūniškio užusienis.

Šernupio vaitijai priklausė šios gy-
venvietės: Šimonys, Juodžiūnai, Dau-
kai, Sakonys, Bugailiškiai, Puodžiai, 
Adukiškio užusienis, Žukiškiai, Apri-
bai, Mielūnai, Podšiškiai, Galsiškiai, 
Vėderiškiai, Šileikiškių užusienis, Miš-
konys, Vebrai, Šilagaliai, Mikieriai, 
Puronai, Kierai, Butėnai, Tumasonys, 
Jurgėliškiai, Maleišiai, Lipciškiai, Ker-
tojų ir Daugoskų užusieniai.                

Kepurinio vaitijoje buvo šios gy-
venvietės: Čiovydžiai, Skodiniai, 
Daniūnai, Kėginiai, Čyvonys ir užu-
sienis, Girvalakiai, Gikonys, Čyvai, 
Rekučiai, Juronys, Jakšiai, Vizbarai.

Po carinių reformų, tikriausiai po 
1843 m. rugsėjo, seniūniją sudarė du 
dvarai: Šimonių ir Andrioniškio.

Šimonių valstybiniam dvarui pri-
klausė: Paberžės palivarkas, Šimonys, 
Juodžiūnai, Pelyšiai, Uldukiai, No-
ciūnai, Linkiškiai, Gaigaliai, Dapšiai, 
Kinderiai, Raukštonys, Daukai, Bu-
gailiškiai, Sakonys, Kairiai, Butėnai, 
Tumasonys, Jurgėliškis, Maleišiai, 
Papiliai, Kėginiai, Girvalakiai, Čy-
vonys, Daniūnai, Čivai, Čiovydžiai, 
Skodiniai, Mieliūnai, Galsiškiai, Ve-
driškiai, Apirbai, Zubiškiai, Miškonys, 
Rekučiai, Jašiai, Virbališkis, Kikonys, 
Šapalai, Šurpiškiai ir 46 užusieniai. 

Pienionių valstybiniam dvarui 
priklausė: Pienionių palivarkas, An-
drioniškis, Šeimyniškiai, Vikonys, 
Dvarakiniai (Dvareliai), Panaujonys, 
Posiniai, Piktagalys, Kuniškiai, Pas-
modai, Lebdegėnai (Liepdegėnai), 
Kiaušagalys, Davainiai, Izabelinė (Za-
belynė), Gilvydžiai, Ažubaliai, Mikie-
riai, Šilagaliai, Dundiškės, Čečeliai ir 
30 užusienių.

Pagal https://sites.google.com/
site/penionys.
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tį ir bendrą vaizdą. Pienionių dvarui tuo metu 
priklauso Abromiškių arba Kisieliškių palivar-
kas, Arbomiškių, Beitygalos (dabar – Vetyga-
los), Daumantų, Ardiškių ir Vildziūrų (Vildžiū-
nų?) kaimai. Gyvenamieji pastatai Pienionyse 
ir Abromiškėse buvo neseniai statyti, mediniai, 
šiaudais dengti, su pirkiomis, alkieriais, kama-
romis ir stiklo langais. Kiti pastatai, tai yra, svir-
nai, tvartai, klojimai, buvo senesni. Prie dvaro 
minimas taip pat gojus, o kituose dokumen-
tuose – sodai, daržai, apynių plantacijos bei 
tvenkinys. Kiek vėliau, matyt, buvo perstatyti 
ūkiniai pastatai, tačiau didelių pakitimų per 
paskutinius dešimtmečius greičiausiai nebuvo 
įvykę.

Kaip matome, Justino Siesickio atpirktas 
Pienionių dvaras buvo įsikūręs prie gojaus, 
turėjo medinį gyvenamąjį pastatą, savo pla-
nu daugiau būdingą XVII a. pastatams, ūkinį 
sektorių, tvenkinį, be daržų – vaisių ir apynių 
sodus ir kitus, tikriausiai geometrinio išplana-
vimo, parko elementus. Paveldėta dvarvietė, 
įsikūrusi lygioje vietoje, jau turėjo susiklosčiu-
sius kelius, apgyvendintą tereną, kas iš esmės 
sąlygojo rekonstrukcijos apimtį ir kryptį.

Greičiausiai dar XVIII a. pabaigoje buvo 
pastatytas naujas medinis gyvenamasis rūmas, 
išstovėjęs Pienionyse iki 1928 m. Kiek K. Sie-
sickis pakeitė senąjį dvaro komplekso išplana-
vimą, dokumentinių duomenų kol kas neturi-
me, tačiau yra pagrindo manyti, kad naujasis 
gyvenamasis namas buvo statomas kitoje vie-
toje. Senasis gyvenamasis pastatas greičiausiai 
stovėjo žemiau – maždaug dabartinės mūrinės 
oficinos vietoje. Perkėlus rūmus atokiau į aukš-
tumėlę, atsirado galimybė naujai formuoti jų 
aplinką, tai ir buvo padaryta. Taigi, dabartinio 
Pienionių architektūros ansamblio ir parko kū-
rimo pradžia laikytume XVIII a. pab. – XIX a. 
pradžią. Rekonstrukcijos darbus nutraukė 1812 
m. įvykiai, į kuriuos buvo įsipainiojęs Antanas 
Valerijonas Siesickis, dalyvavęs Napoleono žy-
gyje į Rusiją. Pienionių dvaras buvo numaty-
tas konfiskuoti, tačiau 1814 m. balandžio 25 
d. manifestu grąžintas savininkams. Pienionys 
atiteko Antano Valerijono broliui Feliksui Sie-
sickiui, kuris antrajame ir trečiajame XIX a. 
dešimtmetyje tęsia tėvo pradėtą rekonstrukciją, 
naujai perstato ūkinius dvaro pastatus, sukuria 
parką, pastato oranžerijas bei oficinas, tėvo at-
minimui palikdamas neliestus senuosius centri-
nius gyvenamus rūmus. 

XIX a. Pienionių dvaras turėjo 1.600 dešim-
tinių žemės, jam priklausė Janušavos, Anulyno, 
Marijampolio, Juškiškių, Kernagiškių, Tumėjos, 
Traupio palivarkai. Ūkis garsėjo kviečiais, iri-
gacine sistema, dirbtinai drėkinamomis pievo-
mis, veisliniais gyvuliais (raguočių 230, arklių 
48, smulkių – 109), sodininkyste ir dekoratyvi-
nių augalų aklimatizacija – parku bei oranže-
rijomis. Taigi, Pienionių dvarą XIX šimtmetyje 
galima buvo priskirti prie buvusių didikų pa-
siturinčių žemvaldžių valdų grupės, jungusių 
rezidencines ir rentabilaus ūkininkavimo funk-
cijas. Tai tipiškas vidutinis, buvęs feodalinis ir 
gerai prie kapitalizmo sistemos prisitaikęs ūkis, 

Pienionių dvaro centriniai rūmai XX a. antrajame dešimtmetyje.

Pienionių dvaro vežėjas Cipras Ginotis prie centrinių rūmų laukia 
pono. 

Dvaro parkas, žvelgiant nuo centrinių rūmų pagrindinių vartų 
link.
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kuriame gyvai reiškėsi senos bajoriškos tradici-
jos, atsispindėjusios savininkų gyvenimo būde, 
ir ryški pozityvi švietėjiška bei mokomoji vei-
kla.

Daumantai-Siesickiai, laikę sa ve kunigaikš-
čiais, giminiavosi su garsiausiomis savo meto 
giminėmis ir turėjo gana aukštą visuomeninį 
statusą, buvo aktyvūs visuomenės veikėjai. 

XIX a. pradžios Pienionių ansamblio fun-
datorius Feliksas Siesickis, gimęs 1792 m. ba-
landžio 14 d., buvo kilęs iš jauniausiojo Jano 
Chrizostomo ir Onos Medekšų ir Labūnavos 
Zabielaitės Siesickių sūnaus šakos. 

Jo tėvas Justinas Siesickis, gimęs 1762 m. 
gegužės 25 d., miręs 1817 m. vasario 20d., 
jaunystėje buvęs Lietuvos petyhorsko brigados 
karuža, Ukmergės teismo pirmininkas, valdęs 
Kurklius ir Pienionis, o po brolio mirties gavęs 
Mažeikiškius Žemaitijoje ir Viktoriškes, buvo 
vedęs Teofilę Rudaminaitę Dusetiškę. 

Vienas iš trijų jo sūnų Feliksas, valdęs Pie-
nionis, Janušavą ir Kavarską, buvo vedęs Mari-
ją, Leonardo, Stanislovo Augusto šambeliono 
dukterį, Kossovską, o antrą kartą – Feliciją Va-
vžecką, Juozo dukterį. 

Feliksas Siesickis 15 metų tuometėms ka-
dencijoms buvo renkamas Ukmergės pavieto 
bajorų vadu (maršalu), buvo žinomas kaip pa-
vyzdingas ūkininkas. Didelis mokslo mylėtojas 
ir švietimo propaguotojas Pienionių savininkas 
buvo Kauno gubernijos mokslo įstaigų gar-
bės kuratoriumi. Jo ir jo palikuonių valdomas 
Pienionių dvaras buvo laikomas pavyzdiniu 
žemės ūkiu, čia mokytis žemės ūkio kultūros 
atvažiuodavo ir iš tolimesnių vietovių.

Pažymėtinas asmeninis Pienionių savininkų 
Siesickių organizacinis bei vietinių meistrų in-
dėlis tiek kuriant architektūros kompleksą, tiek 
ir parką. Jis aiškiai turėjo įtakos gana eklektiš-
kame, tačiau vieningos kompozicinės minties 
apjungtame ansamblyje. Architektai, dalyvavę 
ansamblio kūrime, šiuo metu nėra nustatyti. Ži-
nomas tik paskutinysis parko kūrėjas – sodinin-
kas čekas (iš Bohemijos) Františekas Leineris, 
per Krokuvą atvykęs į Pienionis apie 1870 m., 
į jau išplanuotą dvaro sodybą. Tačiau jam skir-
tini visi vėlesnieji parko elementai – želdinių 
grupavimas, gėlynų bei gazonų įrengimas bei 
asortimentas. Mus pasiekė šio parko likučiai, 
tačiau išlikusi gausi XIX a. pab. – XX a. prad. 
parko fotofiksacija pilnai atskleidžia Františeko 
Leinerio kūrybos ir darbo manierą.

Pienionių dvaras kiek nukentėjo Pirmo-
jo pasaulinio karo metu, kai kurie jo pastatai 
sudegė. Buržuazinės Lietuvos žemės ūkio re-
formos metu buvo palikta 82.1287 ha (išpar-
celiuota 296.0891 ha). 1940 m. dvaras nacio-
nalizuotas.

Mūsų laikus buvusioji Pienionių dvaro so-
dyba pasiekė išlaikiusi senuosius kontūrus, pa-
grindinį išplanavimą, vandens telkinių sistemą, 
daugelį architektūros akcentų, parko masyvą. 
Atlikus kompleksinius Pienionių dvaro sody-
bos tyrimus, susidaro galimybė restauruoti ir 
eksponuoti kultūros paminklo visumą, pritai-
kant naujam naudotojui. (...)

Pienionių dvaro biblioteka XX a. antrajame dešimtmetyje.

Dvaro oranžerijoje – šeimininkas Juozapas Siesickis (kairėje) su 
svečiais.

Pienionių dvaro svečių namas – paskutinioji dvarininkų pastogė. 
Foto: Šablevičių šeimos albumas, VŽM kopijos.n
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Jonas GLEMŽA

Reziumuodama Pienionių ansamblio istorinius tyrimus, Arimeta Vojevodskaitė 
ataskaitoje (1984 m.) suformulavo esminę išvadą, kad ansamblio „didžiausią vertę 
sudaro kompozicinis planinis sprendimas ir parko dendrologinė vertė“. Apie pasta-
rąją mūsų tyrimų apybraiža daugiausia ir kalbės, savaime suprantama, neatsiedama 
nuo glaudžiai susijusios tokio ansamblio kompozicijos raidos, bendros istorijos ir 
meninių bruožų – čia svarbiausias faktas, kad Pienionių dvaro ansamblis yra gerai 
išlaikęs pirminę visumą, čia nėra buvę drastiškos naujų statybų invazijos (išskyrus 
kelis medinius namelius ir, kiek blogiau, mūrinius tvartus prie jų).

Ir šiandien kiekvienam atvykstančiam Pienionių parkas iškyla kraštovaizdžio 
dominante – ypač milžiniškų tuopų siluetais, – regima net už kelių kilometrų apy-
lygiame reljefe, priklausančiame, A. Basalyko rajonavimu, Ukmergės-Kavarsko fizio-
geografiniam mikrorajonui. Jame vyrauja stambiai ir lėkštai kalvotasis daubotasis ir 
įlomėtasis priemolingasis vietovaizdis. Jis nuskalautas, aplygintas kadaise telkšojusio 
prieledyninio ežero, o jam ištekant, išraižytas senslėnių, kurių viename netoli parko 
teka jam vardą padovanojusi Pienia. Įdomu, kad šis senslėnis nusitęsia net skersai 
Šventosios slėnio, kur jį kitapus panaudoja Judinio upelis.

Jeigu parko vaidmuo kraštovaizdyje, ekologinė želdyno svarba abejonių ir šian-
dien nekelia, tai giluminės ansamblio struktūros savybės, laiko negailestingai sudi-
linti parkų meno bruožai tapę problematiški, nelengvai atsekami, interpretuojami ir 
keblūs restauruoti. Čia galima tik pritarti istoriškai ansamblį tyrusiai Vojevodskaitei ir 
apgailestauti, kad „nežiūrint didelės dendrologinės parko vertės (į saugotinų parkų 
sąrašą įtrauktas 1958 m.), Pienionių buvusio dvaro architektūros ansamblis nebu-
vo nuosekliai tyrinėtas ir į negausią jo istoriografiją yra patekę netikslių teiginių, ke-
liaujančių iš straipsnio į straipsnį. Remiantis daugiausiai apnykusios natūros apžiūra, 
nepasekus istorinės paminklo raidos, liko iš dalies neįžiūrėta ir neįvertinta sudėtinga 
ansamblio kompozicija“. (...)

Visi tie duomenys, nesigilinant į išties painius Pienionių seniausios praeities da-
lykus, leidžia apie mūsų kalbamą objektą A. Vojevodskaitei laikyti pastatų ir parko 
kūrimo pradžia dabartiniuose Pienionyse XVIII a. pabaigą – XIX a. pradžią. Tiesa, 
istoriškai daug seniau suformuoti Pienionys juridiškai Siesickiams atitekę dar 1665 m. 
Tačiau A. Vojevodskaitės nuomone, XVII-XVIII a. Pienionys greičiausiai buvo antra-
eilė valda, Siesickiams reziduojant žymiai prašmatnesniuose dvaruose: Siesikuose, 
Gelvonyse, o Pienionys būdavę dažnai įkeičiami ir ėję iš rankų į rankas. 

Išlikę Pienionių parko želdiniai irgi neliudija senesnio kūrybos laikotarpio – net 
milžiniškos tuopos, akcentuojančios parko kampus, vargiai gali siekti daugiau kaip 
200 metų amžiaus. Vis dėlto parko struktūrą galėjo lemti ir senesnis paveldas, A. 
Vojevodskaitės tyrimais: „Paveldėta dvarvietė, įsikūrusi lygioje vietoje, jau turėjo susi-
klosčiusius kelius, apgyvendintą tereną, kas iš esmės sąlygojo rekonstrukcijos apimtį 
ir kryptį. Justino Siesickio atpirkti Pienionys buvo įsikūrę prie Gojaus, turėjo medinius 
pastatus, ūkinį sektorių, tvenkinį, be daržų – vaisių ir apynių sodus ir kitus, tikriausiai 
geometrinio išplanavimo, parko elementus“.

Be to, vertas dėmesio Gojaus paminėjimas – šiuo sla-
vų žodžiu, perėjusiu ir apkrikštytos Lietuvos kalbon, buvo 
pavadintos lietuvių gamtamanių šventosios giraitės, alka-
vietės. Matyt, neatsitiktinis ir Zagojaus dvarelio vardas Pie-
nionių apylinkėse. Galimas dalykas, kad Pienionių Gojus, 
dvare minimas danielių Žvėrynas, – tos senosios Lietuvos 
tradicijos tęsinys.

Po Napoleono žygio, kuriame dalyvavo Antanas Va-
lerijonas Siesickis, Rusijos valdžiai vos nekonfiskavus Pie-
nionių, bet 1814 m. balandžio 25 d. manifestu grąžinus jį 
savininkams, A. Vojevodskaitės tyrimais, Feliksas Siesickis 
„tęsia tėvo pradėtą rekonstrukciją, naujai perstato ūkinius 
dvaro pastatus, sukuria parką, pastato oranžerijas bei ofici-
nas, tėvo atminimui palikdamas neliestus senuosius centri-
nius gyvenamus namus“. 

Senbuvis Cipras Ginotis, buvęs dvaro vežėjas, liudijo, 
kad paskutinis Siesickis, Juozapas, buvęs patriarchališkas 
savo tarnams – palyginus su kitais dvarininkais, buvo gana 
geras, mėgdavo švarą ir tvarką, ir Pienionių dvaras buvo pa-

Pienionių parko raidos bruožai

Jonas Rimantas GLEMŽA (g. 1935 
m.) – Lietuvos architektas, paveldosau-
gi ninkas, humanitarinių mokslų dak-
taras. Gimęs ir augęs Kaune, 1959 m. 
baigė Kauno politechnikos institutą 
ir įgijo architekto išsilavinimą. 1958-
1963 m. jis dirbo Architektūros pa min-
klų apsaugos inspekcijos inspektoriu-
mi, viršininku, 1963-1979 m. buvo 
Kul tūros ministerijos Muziejų ir kul-
tū ros paveldo apsaugos valdybos vir-
ši ninkas, 1979-1986 m. – Lietuvos 
kul tūros ministro pavaduotojas. 1986-
1992 m. J. Glemža dirbo Paminklų res-
tauravimo projektavimo instituto vyr. 
architektu, 1992-1994 m. – architektu, 
1994-1996 m. buvo Paminklotvarkos 
(vėliau ir Kultūros vertybių apsaugos) 
departamento direktorius, 1995-1996 
m. – ir Lietuvos Respublikos kultūros 
ministerijos sekretorius. Nuo 2003 m. 
jis yra Valstybinės paminklosaugos 
komisijos pirmininkas. Nuo 1972 m. 
jis dirba Lietuvos dailės instituto (nuo 
1990 m. – Vilniaus dailės akademija) 
dėstytoju, 1999-2003 m. buvo Pa-
minklotvarkos katedros vedėjas, nuo 
2003 m. – profesorius. 1979-1985 
m. J. Glemža vadovavo Lietuvos tau-
todailininkų sąjungai, 1981-1990 m. 
buvo Tarptautinės paminklų ir vietovių 
tarybos (ICOMOS) viceprezidentas, 
2001-2003 m. – Lietuvos restauratorių 
sąjungos pirmininkas.

Pienionių dvaro parko tuopų alėja, vedanti Traupio link, XX 
a. antrajame dešimtmetyje. Foto: Šablevičių šeimos albu-
mas, VŽM kopija.
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vyzdingai tvarkomas: dvarą ir parką Juozapo Siesickio valdymo metais prižiūrėjo vyr. 
sodininkas ir 10 darbininkų. Parko pažiūrėti ir pasimokyti atvažiuodavo kiti dvarinin-
kai, net iš Lenkijos, o pats Siesickis vykdavo į Varšuvą, Peterburgą, iš ten atsiveždavo 
baldų ir kitų brangių buities reikmenų, bet pas poną į svečius retai kas atvažiuodavo, 
nes jis nemėgdavo bendrauti su dvarininkais ir ruošti balius.

Visa tai rodo akivaizdų čia gyvenusių daugelio kartų savininkų tradicinį žemval-
džių fiziokratų mentalitetą. A. Vojevodskaitės nusakytas asmeninis Pienionių savinin-
kų Siesickių organizacinis indėlis tiek architektūros komplekso, tiek parko kūrime, 
aiškiai turėjęs primatą gana eklektiškame, tačiau vieningos kompozicinės minties 
apjungtame ansamblyje. Tik norėtųsi apsitarti dėl „eklektiško“ – tai teisinga dabar 
susiklosčiusiam pirmam įspūdžiui, eklektizmo kaip kažko paviršutiniškai apjungto 
samprata – bet ne klestėjimo laikotarpio ansamblio charakteristikai. Pastarajame, 
kaip matome ir iš ikonografijos, dominavo Siesickių giminės tradiciškumą su pietiz-
mu respektavę geometrinio tipo parkų meno bruožai, maža kur Lietuvoje išlaikyti. 

A. Vojevodskaitės nuomone, „visi vėlesnieji parko elementai – želdinių grupa-
vimas, gėlynų bei gazonų įrengimas bei asortimentas – skirtini paskutiniajam parko 
kūrėjui – sodininkui čekui Pranciškui Leineriui, kuris per Krokuvą atvykęs į Pienionis 
apie 1870 m., į jau išplanuotą dvaro sodybą. Mus pasiekė šio parko likučiai, tačiau 
išlikusi gausi XIX a. pab. – XX a. pr. parko fotofiksacija pilnai atskleidžia Pranciš-
kaus Leinerio kūrybos ir darbo manierą“. Tačiau R. Aftanazy veikalas (Materialy do 
dziejow rezydencji, t. IV A. Roman Aftanazy, Dawne vojewodztwo Vilenskie, Wars-
zawa, 1987, s. 326-332), jame pateikta ikonografija liudytų, jog ir po F. Leinerio 
iki pat 1914 m., kai prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas, Pienionių parkas buvo per-
tvarkomas ir paskutiniojo Siesickio iniciatyva. Gal keliais etapais užsisluoksniavusi, 
juoba fragmentiškai išlikusi, ši parko maniera atrodo eklektiška – bet vargu ar turime 
pagrindo taip spręsti – duomenų tam turime per mažai. Gal nuotaiką kiek veikia sve-
timžemių medžių, krūmų bei gėlių asortimentas, neabejotinai įkomponuotas į parką 
F. Leinerio stilium ir kitų sodininkų rūpesčiu (dauguma išlikusių stambių egzotų yra 
apie 100 metų amžiaus). 

O eklektiškumui regimybę (net skubotą priskyrimą „landšaftiniam stiliui“) teikia 
buvusių geometriškų bruožų apirimas, fragmentiškumas, gausiai įsigalėję lapuočių 
savaiminukai, ypač peraugusios gyvatvorės ir dekoratyvinių krūmų grupės, galima 
vėlesnių parko savininkų (gal Šablevičių?) saviveikla, pavyzdžiui, įvairiarūšių tuopų 
pakaitiniai želdiniai alėjose ir grupėmis kitur, autentiškų želdinių sunykimas, naujie-
siems spaudžiant (tipiškas atvejis – parterio kalnų pušų grupė priešais buvusius rū-
mus, neseniai nudžiūvusi, savaiminio paprastojo klevo ir paprastojo uosio nuengta). 
Nors aiškinantis detales, neaiškumų iškils, apskritai visai teisi A. Vojevodskaitė, kad 
„mūsų laikus buvusi Pienionių dvaro sodyba pasiekė išlaikiusi senuosius kontūrus, 
pagrindinį išplanavimą, vandens telkinių sistemą, daugelį architektūros akcentų, par-
ko masyvą. Atlikus kompleksinius Pienionių dvaro sodybos tyrimus, susidaro galimy-
bė restauruoti ir eksponuoti kultūros paminklo visumą“. 

Pirminiam parko tvarkymui svarbu būtų atkurti geometrinio plano karkasą, paša-
linus netinkamose vietose jaunų lapuočių medžių savaiminukus – visų pirma, tuos, 
kurie gožia dar išlikusius vakarinių tujų želdinio elementus; atsodinti bene 1940 m., 
kaip ir daugelyje Rytų Lietuvos vietovių, iššalusią kaštonų alėją. 

Taip atsiskleistų A. Vojevodskaitės minima „XVIII a. pab. – XIX a. pr. rekonstruk-
cijos metu kompaktiška sodybos erdvė, kuri pasitelkus irigacinių įrengimų vande-
nį, buvo apribota kanalais, atliekančiais užtvaros ir kompozicinių padalų vaidmenį. 
Ankstyvesniųjų mišrių sodų plotą užėmė geometriškai išplanuota parko dalis – viri-
darijumas, o gojus buvo pertvarkytas į žvėryną. Ši 
parko dalis vėliau natūraliai virto „laukine prome-
nada“ (vietos žmonių terminologija „dyka prome-
noda“ – iš lenk. „dzika promenada“). Dalis ūkinio 
sektoriaus buvo iškelta į kitą senojo kelio pusę, 
centre paliekant intensyviausiai naudojamus pasta-
tus. Sodybą išilgai perkirto senasis kelias, einąs pro 
bravorą ir buvusią kalkinę į Sodeliškių ir Veršelių 
kaimus. Visas sodybos plotas buvo suskirstytas į 
atskiras zonas, besitalpinančias stačiakampiuose 
plotuose, kurie buvo atriboti alėjomis, keliais arba 
kanalais. Sumaniai buvo panaudota upelio vaga, 
padidinant tvenkinio plotą, ir nedidelė natūrali 
pakiluma vakarinėje dalyje. Pietinėje senojo kelio 
pusėje buvo išdėstyti klojimai, daržinės, vėjo malū-
nas, o šiaurinėje talpinosi trys pagrindinės ansam-
blio dalys: gyvenamoji, ūkinė ir rekreacinė“. 

Vienas svarbiausių atkuriamų parko želdinių 
elementų taptų iškilminga kaštonų alėja, kuri „ėjo 
plati tiesi su gazonais ir gėlynais viduryje į kairę 

Pienionių dvaro rūmų parko 
tyrinėjimų apžvalgą, daugiausiai rem-
damasis A. Vojevodskaitės tyrimais, 
jis parengė ir pateikė 1989 m. kaip 
Paminklų restauravimo projektavi-
mo instituto vyriausiasis architektas, 
vadovavęs rengiant instituto projektą 
– šio parko restauravimo koncepciją. 
Projektas nebuvo įgyvendintas ir saugo-
mas A. Baranausko ir A. Vienuolio-
Žukausko memorialiniame muziejuje.

PIENIONIŲ PARKAS (plotas 5 
ha) – Dabužių apylinkėje, Pienionių 
kaime – už 54 km nuo Kavarsko. Parką 
prižiūri „Gintaro“ kolūkis. (...)

Kuriant parką išsaugotos vietinės 
medžių ir krūmų rūšys: paprasto-
sios eglės ir ąžuolai, karpotieji beržai, 
kalninės guobos, vinkšnos, paprast-
ieji klevai, kurių skersmuo siekia metrą, 
mažalapės liepos, paprastieji uosiai. 
Ypatingai drūtos dvi baltosios tuopos: vi-
enos skersmuo – 1,85 cm, aukštis – 30 m, 
kitos atitinkamai – 2,15 m, 35 m. Gausu 
egzotų. Patrauklios baltosios (kanadinės) 
eglės, trikamienė kalninė pušis, kedrinės 
bei Veimuto pušys, didžiosios pocūgės, 
europiniai maumedžiai, grupėmis 
žaliuojančios vakarinės tujos. Iš 
lapuočių medžių paminėtina karpotojo 
beržo karpytlapė forma. Lietuvoje retos 
grakščiosios, plačialapės liepos. Parke 
dera pilkasis riešutmedis, alėjoje su lie-
pomis puikuojasi beržyninės tuopos. Yra 
juodųjų ir kvapniųjų tuopų. Parke auga 
svyruoklinis uosis. Margalapės formos 
uosiai jau nyksta.

Gausu introdukuotų krūmų: ven-
g rinių ir paprastųjų alyvų, taškuotųjų 
gudobelių, pilkųjų lanksvų, sodinių 
putinų. Žaliuoja baltauogės meškytės, 
no kina vaisius dygiosios slyvos, šal-
talankiai. Pienionių parke floristai už-
re gistravo 55 sumedėjusių augalų rūšis: 
24 vietines ir 31 – atvežtinę.

Parkas dažnai lankomas. 1958 
m. jis paskelbtas valstybės saugomu, 
o 1986 m. – priskirtas prie vietinės 
reikšmės valstybinių gamtos paminklų.

Iš: Isokas, Gediminas. Gamtos 
paminklai, Anykščių rajonas. 

Girios, 1987, Nr. 4, p. 28.

Pienionių dvaro parko didysis tvenkinys XX a. antrajame dešimtme-
tyje. Foto: Šablevičių šeimos albumas, VŽM kopija.
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pusę priešais rūmus ir lygiagrečiai jiems, padalinta trimis skersiniais takeliais bei už-
baigta iš akmens sukrautu grotu su Madonos, pamynusios žaltį, skulptūra“. Tai bene 
vienintelis parke visai išlikęs skulptūrinis akcentas, todėl juoba vertas kompoziciškai 
išryškinti želdiniais.

Įpiečiau kaštonų alėjos plytėjo dalis parko, alėjų sudalinto stačiakampiais. Nuo 
mūrinio kluono zonos ją skyrė senasis kelias – alėja ir kanalas. Prieš kluoną buvo an-
trieji įvažiavimo į parką vartai su tiesia alėja oranžerijų komplekso link. Vartai buvo 
stulpiniai, dvigubi, gaubią kanalą iš vienos pusės akmeniniais stulpeliais apsaugotais 
aukštais stulpais (su skersiniu?), geležinėmis „saulutėmis“, tikriausiai turėjusiomis 
pralaidų aptvėrimo funkciją, ir ornamentuotais dvigubų stulpų su špyliais varteliais. 
Varteliai, matyt, vėlesnės kilmės (XIX a. II pusė?) jų stulpų forma kartoja kai kurių 
parko skulptūrų postamentų formą.

Šita parko dalimi ėjo dar viena  alėja, lygiagreti su didžiąja kaštonų alėja. Reikėtų 
patikrinti ar su šia alėja nebuvo susijusi dar kuri skulptūrinė kompozicija. Raiškiau-
siai geometriškai išplanuotame parko plote buvo sukaupti dauguma retųjų medžių 
pavyzdžių, figūrinės medžių grupės, įrengtas tvenkinys, apžvalgos kalnelis su kiniš-
ka altana, klombos, terasomis besileidžiąs baseinas su laipteliais. Čia stovėjo viena-
aukštė puošni oficina, su keturiomis vazomis papuoštu aukštu portiku, vadinamasis 
„svečių namas“, kartojantis altanos, rūkyklos, didžiosios oficinos bei oranžerijų ar-
chitektūros bei puošybines detales. Tarp alėjų buvo išsidėstęs ne vienas gazonas su 
gėlynais, apvalios ir keturkampės aikštelės. 

Atrodo, čia turėjo atvesti iš parterio kompozicijų ėjęs lygiagretus su kaštonų alėja 
takas, bene tarp kalnelio su pavėsine (altana) ir tvenkinėlio, kurį ir dabar rėmina išlikę 
ir nuotraukoje matomi seni aukšti juodalksniai. Bene ši vieta nupasakota senbuvės 
Kotrynos Ginotienės: „Parke buvo mažas tvenkinėlis, kuriame plaukiojo gulbės. Prie 
jo mėgdavęs sėdėti ponas Siesickis“. 

Parko stačiakampiuose buvo nedideli plotai, kuriuose augo įvairių retesnių rū-
šių bei formų medžiai bei krūmai. Gana tankiai susodinti augalai sudarė sudėtingas 
grupes, kai kurias dar išsilaikiusias ir šiandieną, nors nemažai jau išnykusių. Beveik 
visos alėjos galuose baigdavosi architektūriniais akcentais, iš kurių literatūros nuro-
domi neišlikę Apolono (pasak kitų – Samsono), Nikės, 2 dekoratyvinės („amūriukų“), 
religinės (viena tebėra) ir išlikę liūtai virš vartų.

Pienionių parkas tarp Lietuvos parkų pasižymi augalijos asortimento įvairumu. 
Jau XIX a. liudininkų pastebėjimu, čia buvo daugelio rūšių spygliuočiai medžiai: 
europiniai ir sibiriniai maumedžiai, Veimuto pušys (viena jų pasiekusi beveik 1 me-
trą skersmens) dygiosios ir baltosios eglės, kedrinės ir kalninės pušys (pastarosios 
neseniai žuvusios). Iš kitų retųjų medžių minėtini: vakarinės tujos, kalninės guobos 
(tai mūsų savaiminė rūšis – gal seniau būta kokios dekoratyvios formos?), pocūgės, 
skirpstai, sodinis putinas, auksuotasis serbentas. Tarp retųjų XIX a. buvo aprašytos 
Robinia hispida – amerikietiškoji raudonžiedė akacija, naudota gyvatvorėms, Robi-
nia viscosa, Alix annullata (gal Salix – gluosnis?), gledičija (gleditschia – efektingasis 
ankštinis medis labai spygliuotomis šakomis), Aeilantus glandulosus (gal Ailanthus 
glandulosa – kiniškasis uosis?), samaninės rožės (gal Altheae rosea – štok-roza, dede-
šva – piliarožė?). Parko viduryje, kaip ir dabar, puikavosi keli glaustašakiai ąžuolai, iš 
toli matomi viename parko masyve.

Šiaurinėje rūmų pusėje buvo didelis vaisių sodas (500 obelų, kriaušių, slyvų su 
uogynais), susodintas eilėmis, tarp kurių XIX a. viduryje augo apie 100 kelmų šilkme-
džių. Sodą iš šiaurės juosė karpomų liepų alėja, dabar sudaranti susisiekiančių lajų 

koridorių. Rytinėje sodo pusėje vėliau buvo įrengta 
barometro aikštelė, kurios šone ėjo alėja, užsibaigiant 
Samsono (bene Apolono) skulptūra. Šiaurinė parko 
teritorija, nunykus Marijampolio keliui, yra pakitusi, 
greičiausiai gerokai sumažėjusi, ypač numelioravus 
gretimus laukus.

Į rytus už Apolono alėjos prasidėjo buvusio žvėry-
no (turbūt pertvarkyto iš senovinio Gojaus) teritorija, 
vėliau vadinamoji natūralioji promenada – angliškojo 
(t. y. gamtovaizdiškojo, peizažinio) parko plotas, ta-
čiau ir čia dar buvo apvali aikštelė, apsodinta eglėmis, 
naudota aktyviam poilsiui – šokiams ir žaidimams (yra 
išlikę kelios eglės ir kelmų). Gaila, kad gamtovaizdiš-
kos dalies struktūrą sujaukė iš vakarų pusės tarp me-
džių pokario metais įterpti gyvenamieji namai, o dar 
blogiau – nevalyvai naudojami jų buitiniai pastatukai, 
paradoksaliai „visą grožį“ atskleidę šį pavasarį (1989 
m. – Red.) parko prašviesinimo intencija išretinus krū-

XIX a. vidurio kelionių vadovas apie 
PIenIonIS 

Pienionys išsidriekę lygumoje, šios 
vietos gamta nepasistengė išgražinti, 
bet tai, ko pagailėjo gamta, suteikė me-
nas, geras skonis ir įdėtos lėšos. Senąjį 
gyvenamąjį namą Feliksas Siesickis pa-
liko savo tėvo atminimui, savo ruožtu 
pridėdamas viską, ko reikia labiau 
išlepintai ir išradingesnei mūsų kartai. 
Ūkiniai gi pastatai, oficinos, svirnai, 
tvartai, garinis bravoras ir alinė, klėtys, 
arklidės – viskas iš mūro – yra jo kūrybos 
vaisius. 

Už gyvenamojo namo tuoj pat plyti 
senas vaisių sodas, kurio abiejose pusėse 
du viridažai (žalumos keturkampiai), 
viename jų auginami danieliai, kitas 
vasaros karščių metu tarnauja mielam 
pavėsiui. Kairėje pusėje kelias, einąs 
tarp pačių rečiausių medžių ir gėlių, 
veda į mūrais aptvertą plotą, kur talpi-
nasi šiltnamiai ir oranžerijos. Dešinėje 
pusėje per tankius miškelius ir lankas, 
apvestas plačiu kanalu, eidamas patenki 
į išmaniai įrengtą anglišką parką.

Vaisių sode rasi pačių geriausių 
vaismedžių rinkinį, tarp vaismedžių apie 
šimtas šilkmedžio kelmų. 

Angliškame parke yra visa, kas tik 
aštriame mūsų klimate po atviru dan-
gumi gali augti. Tarp medžių grunte 
auga robinijos (Robinia lispida, Robinia 
viscosa), ailantai (Ailanthus glandulosa), 
gledičijos, samaninės rožės ir į medžius 
lipančios centifolijos. Tarp medžių gau-
siausiai atstovaujami įvairių pasaulio 
šalių spygliuočiai.

Gėlynuose – visa Lenkijos flora, o 
šiltnamiuose, oranžerijose, olandiškame 
name – ananasai, persikai, vynuogės, 
abrikosai.

Keliai visur pavyzdingi, apkasti 
grio viais, su akmeniniais tiltais. Parke 
mė gėjo skonis jungiasi su botanikos 
išmanymu. Priėmimas mandagus, 
nuoširdus, vaišingas.

Versta iš: Potocki, Leon. 
Pamiętniki pana Kamertona, 

t. III. Warszawa, 1869, p. 37-38.

Kaštonų alėja Pienionių dvaro parke XX a. antrajame dešimtmetyje. 
Foto: Šablevičių šeimos albumas, VŽM kopija.
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mus ir savaiminius medžius, plintančius iš labiausiai užžėlusios sulaukėjusios rytų 
dalies palei upelį. Prieš tolesnį medyno šviesinimą arba lygia greta čia būtina šiukšles 
išvalyti ir išgabenti – be to želdinių kultūrinimas būtų beprasmis. 

O didingų senojo medyno milžinų čia daug išlikę, ir reikia jų grožį grąžinti parko 
lankytojams. Šios dalies puošmena – didysis tvenkinys, nuo kurio į pietryčius išdės-
tytas buvusios didžiosios oficinos (vėlesnio bravoro) kompleksas. Šiaurinė tvenkinio 
dalis jungėsi su angliškuoju parku, tarnavo rekreacijai ir buvo puošniau įrengta. Šioje 
tvenkinio pusėje buvo įrengta „Pekla“ vadinta sala, kurioje buvo akmeninis rūsys – 
grotas, matyt, ir suteikęs salai Peklos vardą, (kažin, ar atsitiktinis sutapimas, jog Tau-
jėnų parke irgi buvo „Pekla“). Vakariniame krante buvo įrengta mūrinė prieplauka su 
laipteliais ir postamentais gėlėms, kur stovėdavo daugiametės agavos. Rytinis krantas 
buvo apsodintas karpoma gyvatvore ir turėjo kelias perspektyvas: keliu į Sodeliškių 
kaimą atsiverdavo tapybiška su aukštu stogu bei bokštu kalkinės pastatų grupė ir pro 
bravoro kampą – dirbami laukai. Pietvakarinė tvenkinio pusė, esanti netoli tvartų ir 
ūkinio kiemo, buvo atvira, tarnavo taip pat ir ūkiniams tikslams. Pietinis tvenkinio ga-
las, perkirstas kelio, turėjo pralaidą, kuri akmens kaskada leidosi į mažąjį tvenkinėlį, 
besibaigiantį natūralia upelio vaga, nutekančia toliau per pievas.

Pietrytinį parko kampą sudaro buvusio bravoro pastatų kompleksas, kuriame 
vertikaliai dominuoja parko kampą akcentuojąs milžiniškų pilkųjų tuopų guotas. Pa-
grindinis paminklu tapęs šito komplekso pastatas daugsyk keitęs funkcijas. Iš pradžių 
buvęs vadinamasis oficialistų pastatas su pirtimi, apie 1859 m. įrengtas bravoras, 
vėliau paverstas iš dalies gyvenamuoju, buvo ir koplyčia, vėliau mokykla. 

Bravoro kompleksas turėjo dar du ryškius architektūrinius elementus – viena-
aukščius pagalbinius pastatus su rūsiais, kurie A. Vojevodskaitės tyrimų ataskaitoje 
įvertinti ir siūlomi restauruoti. Deja, jų būklė pastaraisiais metais sparčiai blogėjo, 
tapo avarinė. Problematiškas čia ir medžių vaidmuo – minėto tuopų guoto milžiniš-
kos lajos siekia tuos pastatus, ypač vakarinių, o apsenusių medžių lūžtančios šakos 
baisiai žaloja. Kyla sudėtingo genėjimo poreikis. O pastatai be utilitarinės reikšmės 
aiškiai turėjo ir meninę, sodybos siluetą formuojančią paskirtį. Tai svirno tipo pasta-
tai su prierūsiais, nukreiptais į bravoro pusę, ir priešpriešiniais įėjimais į pirmuosius 
aukštus. Didesnysis vakarinis turėjo aukštą keturšlaitį kūginį stogą, susišaukiantį su 
rūkyklos bei altanos stogais.

Visa tai įvertinus – susietai istorijos tyrimus bei juos iliustruojančius želdinių tyri-
mų duomenis, galima tik pritarti bei detaliau patikslinti A. Vojevodskaitės išvadas:

„Kaip žinoma, geometrinio išplanavimo parkai XIX a. antroje pusėje Lietuvoe 
buvo masiškai perdirbti, ir šiuo metu neturime gerai eksponuojamo nė vieno tokios 
rūšies paminklo, – taigi, Pienionyse susidaro reta proga tokį parką atgaivinti, nes tai 
padaryti kitur, nenaikinant vėlyvesnių antsluoksnių, būtų turbūt neįmanoma ir netiks-
linga. Geometriška parko dalis, mažame plote sutelkusi daugybę tuo metu paplitusių 
įvairių stilistinių savybių, Pienionyse buvo savotiška parkų meno praktikos pasiekimų 
paroda. Be to, čia mes susiduriame iš dalies su autoriniu darbu – XIX a. 2-osios pusės 
stiprios vokiečių parkų mokyklos atstovo Pranciškaus Leinerio kūrybos vaisiumi.“

Turint omenyje kelių laikotarpių sluoksniavimąsi parke, elementų išlikimo fra-
gmentiškumą bei žymų aplaukėjimą savaiminukais, būtina želdinių perkūrimą dary-
ti keliais etapais su griežta autorine medžiaga:

Geometriško parko karkaso atskleidimas, atsargiai išvalant jame įsibrovusius la-
puočių savaiminukus bei griežtai tausojant visas tujas (nežiūrint iš pradžių jų fizinės 
būklės), kitus spygliuočius medžius (kaip karkasą žyminčius elementus) bei stambius 
ir vertingus lapuočius. (...)

Atsargus apvalomasis retinimas didesnėje parko dalyje, neskubant iškirsti 
abejotinai žinomų vietų, o taip pat sulaukėjusių biokonstrukcijų (tai yra, praeities 
dekoratyvinių krūmų ar medžių grupelių, pavėsinių), dabar peraugusių lapuočių sa-
vaiminukais, tačiau teberodančių parko struktūrą.

Išryškinus geometrinio karkaso fragmentus bei biokonstrukcijų grupes, gali-
mas buvusių alėjų, gyvatvorių sodinimas, tame tarpe papildant bei persenusių 
egzempliorių tarpuose atsodinant vakarines tujas ir kt. autentiškų rūšių medžius ir 
krūmus.

Rekonstrukcinis parko kirtimas bei persenusių vertingų grupių (ypač senų tuopų) 
avariškumo sumažinimas stipriu genėjimu. Išsigimusių biokonstrukcijų sužymėti ele-
mentai, pašalinus vėlyvus savaiminukus, atsodinami autentiškų rūšių dekoratyviniais 
medžiais ir krūmais.

Baigiamasis formavimas, įgyvendinus pastatų restauravimą bei rekonstrukciją, 
kai šalinami užsilikę apžvalgas užstojantys ar trikdantys savaiminukai, retinami ar 
genimi paliktojo medyno elementai vizualiniam apžvalgumui tolimiems reginiam, 
o taip pat prašviesinti gretimas erdves gazonams ir gėlynams, įsodinti grąžinamas 
parko retenybes.

Pienionių dvaro albumas
Pienionių dvare XX a. 2-ajame 

dešimtmetyje lankėsi ir šio dvaro bei 
parko vaizdus įamžino nežinomas fo-
tografas. Dvi dešimtys geros kokybės 
nuotraukų buvo sudėtos į albumą, 
kurį Juozapas Siesickis senatvėje sau-
gojo savo dvare kaip vertingą turtą. 

Jam, paskutiniajam iš Pienionių 
Siesickių, mirus, daugumą knygų iš 
turtingos J. Siesickio bibliotekos iš-
sivežiojo dvarininko giminės, tačiau 
albumas su istorinėmis nuotrauko-
mis pasiliko Pienionyse. Jį priglaudė 
ir išsaugojo naujieji dvaro savininkai 
Šablevičiai. 

1949 m. šeima buvo ištremta į Si-
birą, tačiau albumas ir tuomet nepra-
žuvo. Jį kaip šeimos relikviją išsaugo-
jo paskutiniųjų prieškario Pienionių 
savininkų sūnus Leonardas Šablevi-
čius.

Kauno rajone gyvenantį naujųjų 
dvarininkų palikuonį 1982 m. ap-
lankė Kavarsko kraštotyrininkai, tuo 
metu kaupę medžiagą apie nykstantį 
dvarą. Jie pirmąkart pamatė ir istori-
nes nuotraukas, daugumą jų perfoto-
grafavo ir taip atvėrė albumo vertybes 
platesniam pažinimui.

Dar kartą Šablevičių šeimos ver-
tybė – Pienionių albumas – buvo 
atverstas 2005 m., kaip dvaro pavel-
dėtojus aplankė muziejininkė Daiva 
Gadliauskaitė. Tuo metu A. Baranaus-
ko ir A. Vienuolio-Žukausko memori-
alinis muziejus kartu su Lietuvos kraš-
totyros draugijos Anykščių skyriumi 
ruošė albumėlį „Dvarai fotografijose 
: Pienionys, Šlavėnai, Svėdasai, Elmi-
ninkai, Burbiškis, Raguvėlė“. Specia-
liai šiam leidiniui istorinės Pienionių 
dvaro nuotraukos buvo perkeltos į 
skaitmeninę laikmeną. 

Tiriant jas šalia kitų Anykščių 
krašto dvarų ikonografinio paveldo, 
gretinant išlikusius šimtamečius vaiz-
dus, tapo aišku: nė vienas kitas dvaras 
nebuvo taip kruopščiai fotografuoja-
mas, kaip J. Siesickio išpuoselėtieji 
Pienionys.

Pienionių parko raidos bruožai

XX a. pabaigoje Pienionių dvaro 
tvenkiniai uždumblėjo, o parko ver-
tybės paskendo krūmynuose. 1983 
m. Foto: Alfredas Motiejūnas, VŽM.n
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1982 metais Kavarsko vidurinės mokyklos mokytojai kraštotyrininkai, 
vadovaujami mokytojos Sofijos Šleikuvienės, parengė kraštotyros dar-
bą „Pienionių parko istorija“, kuris jau tris dešimtmečius saugomas A. 
Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje. Jame 
– kelių kavarskiečių prisiminimai, dažniausiai liudijantys dar jų tėvų ar 
senelių perduotas žinias apie jų gyvenimuose reikšmingus pėdsakus pali-
kusį Pienionių dvarą ir jo savininkus. Dar keletas autentiškų prisiminimų 
apie senuosius Pienionis buvo spėta užrašyti ir 1990-aisiais. 

Dabar šis sustabdytas laiko atspindys – irgi jau istorija, tęsianti Pie-
nionių dvaro kultūrines tradicijas. O istoriniai dokumentai liudija dar ir 
tai, kas visais laikais būdinga:  kas iš lūpų į lūpas perduodama, nebūtinai 
tikslu ir tiesa...

Iš Stasės KISIELIENĖS prisiminimų:
Pienionių dvaro parkas, kaip pasakojo mano motina Elena Žemaitienė ir teta Juzė 

Puolienė, pradėtas kurti, sodinti prieš 1880 metus, vadovaujant vyriausiajam sodi-
ninkui ir gėlininkui Francišekui Leineriui, mano motinos ir tetos seneliui. Dvarą tuo 
metu valdė ponai Siesickiai (siesikiečiai). F. Leineris (tautybės čekas) su žmona ir du-
kra, mano senele, atvyko nuo Krokuvos. Ten jis dirbo gėlininku dvaro oranžerijose. 
Didelę oranžerijos augalų dalį jis pirko už savo santaupas. Bankrutavus ponui, ir F. 
Leineris liko be pinigų. Kas jį paskatino atvykti į Pienionis, neaišku.

F. Leineris buvo labai išsilavinęs, aukštos kultūros, geros širdies žmogus. Jis turėjo 
gausią biblioteką, mokėjo lenkų, čekų ir vokiečių kalbas. Dirbdamas Pienionyse, 
F. Leineris turėjo du padėjėjus darbininkus. Dalį medelių parkui jis parsisiųsdavo iš 
Austrijos, kur miškininku dirbo jo sūnus. Be parko F. Leineris dar įrengė oranžeriją ir 
gėlynus.

Gyvenimo sąlygos Pienionyse Leinerių šeimai iš pat pradžių nepatiko. Tačiau 
mirus žmonai ir ištekėjus dukteriai, F. Leineris čia išgyveno daugiau kaip 20 metų, 
dirbdamas vyriausiuoju sodininku. Šio amžiaus pradžioje dėl nesutarimų su Juozapu 
Siesickiu jis persikėlė į Pirmųjų Svirnų dvarą, kur netrukus mirė, apsinuodijęs smal-
kėmis.

Senieji Siesickiai, mano senelės pasakojimu, buvo konservatyvūs, labai išdidūs 
ponai. Dvaro teritorijoje pašaliniams lankytis buvo griežtai draudžiama. Jei pama-
tydavo pas dvaro darbininką atjojusio giminaičio arklį, liepdavo nedelsiant jį išvesti. 
Senojo pono sūnūs Leonardas ir Juozapas buvo demokratiškesni.

Siesickiams priklausė ne tik Pienionių dvaras, bet ir aplinkiniai palivarkai, kaimai 
ir Kavarsko miestelis. Miestelio žydai kartą per metus ponams Siesickiams mokėdavo 
mokesčius („pliacuvkas“) už žemę, kurioje stovėjo jų trobos.

Jaunųjų ponų Siesickių buvo ketvertas – du sūnūs ir dvi dukterys. Sūnus Leo-
nardas gyveno žmonos ūkyje, dukterys buvo nutekėjusios kitur. Pienionių dvaro sa-
vininku liko nevedęs Juozapas. Žinodamas buržuazinės reformos įstatymą, kuriuo 
dvarams turėjo būti palikta ne daugiau kaip 80-100 ha žemės, ponas pradėjo dalyti 
savo žemę dvaro darbininkams, o patį dvaro centrą testamentu paskyrė savo ūkve-
džiui Šablevičiui, kuris Pienionis valdė iki 1940 metų.

Iš Vlado GINOČIO (g. 1926 m.) prisiminimų:
Mano tėvas Cipras Ginotis 30 metų tarnavo Pienionių dvare „kurmonu“ – vežėju, 

be to, jis buvo miško prižiūrėtojas ir pašto vežėjas – kiekvieną dieną atveždavo paštą 
iš Kavarsko. Ponas jam algos nemokėjo, tačiau už tarnavimą buvo skyręs valdyti 
Kernagiškių palivarką. Tačiau tėvas ir toliau liko dirbti Pienionių dvare, o Kernagiškių 
palivarką atidavė dirbti pusininkui Brigackui – tas ir dirbo daugiau kaip 12 metų, dar 
prie caro valdžios pusininku tapęs. O Lietuvos įstatymu, valdžius tą žemę daugiau 
kaip 10 metų, ji ir perėjo Brigacko nuosavybėn. Tada dvarininkas J. Siesickis davė C. 
Ginočiui 24 ha žemės iš Marijampolio palivarko.

Ponas J. Siesickis mėgo švarą ir tvarką. Dvare ir parke buvo nuostabiai gražu. 
Tėvas pasakojo, kad dvarą ir parką Juozapo Siesickio laikais prižiūrėjo vyriausiasis 
sodininkas ir 10 darbininkų. Jo pasižiūrėti ir pasimokyti atvažiuodavo kiti dvarininkai 
net iš Lenkijos. Pats Siesickis išvykdavo į Varšuvą ir Peterburgą, iš ten parsiveždavo 
baldų ir kitų brangių buities reikmenų. 

Mano prosenelis – 
Pienionių sodininkas

Stasė Meškauskaitė-KISIELIENĖ 
(1924-1997) – pedagogė ir kraštotyri-
ninkė. Kilusi iš Dauginčių kaimo (Anykš-
čių r.), užaugo dviejų vaikų šeimoje su 
jaunesniuoju broliu Algirdu Žemaičiu 
(1929-1946), kuris žuvo nekaltai apkal-
tintas pokario kovose. Užaugo Kavarske, 
iki 1939 m. mokėsi Kavarsko pradžios 
mokykloje, 1939-1945 m. baigė Ukmer-
gės gimnaziją. 1943-1945 m. dalyvavo 
slapto pogrindinio antifašistinio ir anti-
sovietinio gimnazistų būrelio veikloje, 
platino pogrindžio atsišaukimus, tvarkė 
slapta palaidotų žuvusių partizanų ka-
pus. 1945-1946 m. ji pradėjo studijuoti 
Vilniaus universitete, bet po brolio žūties 
studijas paliko ir grįžo paremti tėvus. 

1946-1955 m. S. Meškauskaitė dir-
bo Kavarsko progimnazijoje, vidurinėje 
mokykloje pradinių klasių mokytoja. 
Neakivaizdžiai baigusi lietuvių kalbos 
ir literatūros studijas Vilniaus pedagogi-
niame institute, ji buvo lietuvių kalbos 
mokytoja. 

1955 m. ji išvyko į Čirindą (Evenki-
ja, Rusija), kur buvo ištremtas jos suža-
dėtinis Vincas Kisielius, ten sukūrė šeimą 
ir gyveno tremtyje, dirbdama evenkų 
mokykloje-internate mokytoja. Vyrui 
gavus leidimą grįžti į Lietuvą, nuo 1956 
m. iki gyvenimo pabaigos S. Kisielienė 
gyveno Kavarske, kur užaugino tris vai-
kus. 1956-1979 m. ji dirbo Kavarsko 
vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytoja, darbe ir namuose 
buvo nuolat sovietinio saugumo stebima 
ir persekiojama kaip sovietinei valdžiai 
nepatikimas asmuo.

Ji domėjosi kraštotyra, dalyvavo 
ekspedicijose, užrašė Kavarsko apylin-
kių kaimų istorijas. Lietuvos Atgimimo 
laikotarpiu ir jau Lietuvai atgavus Nepri-
klausomybę 1988-1995 m. ji apklausė 
laisvės kovų Kavarsko krašte dalyvius ir 
liudininkus, surinko ir užrašė išsamų jų 
prisiminimų fondą. 

Mirė 1997 m. gegužės 23 d. Kavars-
ke ir buvo palaidota Kavarsko kapinėse. 
Tik po jos mirties vaikų rūpesčiu ir dva-
sininko Alfonso Svarinsko lėšomis 2002 
m. buvo išleista jos surinktų atsiminimų 
ir liudijimų knyga „Kaip nepamiršti...“.
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Prieš mirtį (J. Siesickis mirė 1928 m.) apie 1926 m. savo dvarą jis užrašė buvu-
siam šio dvaro darbininkui, vėliau ūkvedžiui Juozui Šablevičiui. Jo tėvas šiame dvare 
buvo „gaspadorius“, o jo sūnus Juozas vaikystėje piemenavo, vėliau mokėsi kalviu. 
Ponui jis patiko, nes buvo paklusnus, gerai išmanė savo amatą, o vėliau jis tapo 
pono numylėtiniu, žmonių vadintas ponaičiuku, gavo iš pono arklį ir jodinėdavo po 
dvarą. Jis vedė dvaro „akmistrinę“ (kambarinę) Jakeliūnaitę. Mirus ponui Siesickiui, 
dvaras – 80 ha su centru – tapo J. Šablevičiaus nuosavybe. Gavęs dvarą, jo savinin-
kas prasiskolino, todėl dalį pastatų išpardavė, pagrindinius dvaro rūmus – „palocių“ 
– pardavė Kavarsko ligoninės statybai užbaigti.

Iš Kotrynos GINOTIENĖS (g. 1888 m.) prisiminimų:
Kai man buvo 14 metų, mirė tėvas. Motina, negalėdama išmaitinti vaikų, atidavė 

mane į Pienionių dvarą ponui Siesickiui, taip ir tapau pono kambarine. Ponas iš pat 
pradžių patikrino mano sąžiningumą – kai šlaviau grindis, lyg netyčia numetė 1 ru-
blį, paskui 3 rublius. Radusi pinigus, grąžinau juos ponui, taip ir gavau teisę prižiūrėti 
jo kambarius.

Ponas Juozapas Siesickis buvo nevedęs, gyveno su motina. Jis buvo uždaras 
žmogus, balių pas jį nebūdavo. Jei atvažiuodavo svečių iš Vilniaus, tai jis liepda-
vo sakyti, kad jo nėra namie, o pats pasislėpdavo. Pastebėjau, kad jis draugavo su 
„akmistrine“ (kambarine) Šablevičiene. Ji buvo gana griežta, tvarkė namų ūkį, netgi 
ponas jos privengdavo.

Man tarnaujant, Pienionių parkas buvo gražus, medžiai suaugę, aukšti, visur žy-
dėjo gėlės. Parke ir prie rūmų buvo auginamos rožės, jas prižiūrėjo „ogrodnikas“. 
Parke buvo mažas tvenkinėlis, kuriame plaukiojo gulbės, prie jo mėgdavo sėdėti 
ponas Siesickis.

Ponas Siesickis mirė apie 1928 metus gana neaiškiomis aplinkybėmis, palyginti 
nesenas. Jis išgėręs kažkokių tablečių ir po trijų dienų miręs. Dvaras po Siesickio 
mirties atiteko ne jo broliui, o jo raštvedžiui, akmistrinės Šablevičienės vyrui – kodėl 
taip atsitiko, nežinau. Pono Šablevičiaus valdomas Pienionių parkas nebebuvo toks 
gražus, liko beveik neprižiūrimas. Po Antrojo pasaulinio karo Šablevičių šeima, turė-
jusi tris vaikus, du sūnus ir dukterį, buvo išvežta į Sibirą.

Iš Kazimieros Ramanauskaitės-NEMANIENĖS (g. 1908 m.) prisiminimų:
Ponas Juozapas Siesickis nešiojo labai ilgą barzdą, buvo geras kaimynas ir ponas 

– nė vienas jo nepeikė. Dirbti reikėdavo daug, bet ir atlygindavo neblogai. Ūkis buvo 
tvarkomas gerai, skolomis net ir nekvepėjo, nors daug pinigų jis išleisdavo parkui, 
oranžerijai, retiems, bet iškilmingiems pokyliams. Su giminėmis jis retai tesueidavo, 
nesutarė. Brolis turėjo dvarą Musninkuose, jo dukros paskui pretendavo į J. Siesickio 
turtą, išsivežė biblioteką...

J. Siesickio valdose buvo įsikūrusių daug žydų, ypač Kavarske. Jie dažnai skoli-
nosi iš pono, po to išprašydavo, kad dalį skolos panaikintų, dažnai ponas išvis dova-
nodavo skolą – ir ne tik žydams.

Lietuviškai jis viską suprato, truputį kalbėjo, bet save laikė lenku ir mėgo su mo-
kančiais lenkiškai tarnais pasišnekučiuoti, o tokių nebuvo daug. Mano tėvelis Pranas 
Ramanauskas, 25 metus pas poną J. Siesickį buvęs kumečiu, dažnai įtikdavo ponui, 
pasikalbėdamas lenkiškai.

Ponas mėgo pasivaikščioti didžiulio parko nuostabiomis alėjomis, pasiramsty-
damas lazdele. Jis turėjo didžiulę karietą su pakeliamu stogeliu ir važinėjo tik su 4 
arkliais. Labai retai kada jis išvažiuodavo su paprasta dvikinke brička. Pats niekada 
arklių nevaldydavo, buvo specialiai samdytas vežėjas – kurmonas. 

Sunku aprašyti dvaro sodyboje buvusį parką, pamėgtą pono, kuris visada laikė 
dvare sodininką ir kelis jo padėjėjus... Ypatingai buvo prižiūrimi tvenkiniai, pasi-
puošę keliais mediniais baltais liepteliais. Ponas tvenkinyje neleido skalbti, liepdavo 
vandens pasisemti, kasmet valė pakrantes. Vietomis tvenkinio krantai buvo iškloti 
akmenimis tarsi prieplaukos ar krantinės.

Ponų rūmai nebuvo ypatingai dideli, pastatyti iš medžio... Kiek laiko, nuo 1915 
m., juose buvo ir bažnyčia, karo metais sudegus Kavarsko bažnyčiai. Vėliau rūmai 
apleisti, net ir pats J. Siesickis persikėlė gyventi į svečių namą, o rūmuose laikydavo 
supiltus obuolius. Paskui ir Šablevičiai visą laiką gyveno tuose svečių namuose.

Mirus ponui J. Siesickiui, pagal to meto papročius suvažiavo daugybė kaimynų 
ponų, atėjo ūkininkai. Eisena į Kavarską buvo milžiniška. Jis palaidotas šeimos koply-
čioje, kuri buvo išniekinta ir tik vėliau kiek sutvarkyta.

Prieš mirtį pono sudarytu testamentu viskas atiteko jo raštininkui 20 metų am-
žiaus Juozapui Šablevičiui. Tačiau ponas buvo iškėlęs vieną sąlygą, kad J. Šablevičius 
vestų 31 metų kambarinę Veroniką Jakeliūnaitę. Sąlyga buvo išpildyta, tačiau dar 
ilgą laiką J. Šablevičiui teko bylinėtis su pono seserėčiomis, nes tos reikalavo perleisti 
dvarą joms kaip tiesioginėms paveldėtojoms.

Šablevičius taip pat neblogai tvarkė ūkį, skolų po to nebeturėjo, tačiau už kelių metų 
atslinko lemtingieji 1940 m., kai dvaras buvo atimtas. J. Šablevičius mirė karo metu...

Kaip paskutinis Siesickis Pienionis 
pardavė

Kauno notarinio archyvo Ukmer-
gės apskrities 1926 metams pripaži-
nimo aktų knygos pirmykštis išrašas, 
266,267,268 puslapiai, 132 Nr.

Tūkstantis devyni šimtai dvidešimt 
šeštų metų lapkričio tryliktą dieną Pranas 
Rimša, Ukmergės Notaras, turįs kontorą 
Ukmergėj, Kauno gatvėj 45 Nr., prašo-
mas pilnateisių Lietuvos piliečių, jam 
žinomų: Juozo-Kazio-Igno Daumanto-
Siesickio ir Juozo Šablevičiaus, gyvenan-
čių Pienionių dvare, Kavarsko valsčiaus, 
Ukmergės apskrities, atvyko į pažymėtą 
jų gyvenamąją vietą, (...) surašo nekilno-
jamojo turto pripažinimo pirkimo-par-
davimo aktą sekančio turinio: (...) 

3/ Šiuo aktu Juozas Daumantas-Sie-
sickis pardavė Juozui Šablevičiui, pilnon 
jo asmeniškon nuosavybėn ir valdyman, 
paliktos jo nuosavybėje žemės reformos 
įstatymu nenusavinamosios aštuonių 
dešimtų hektarų žemės ūkio normos li-
kusią dalį minėto Penionių dvaro centre 
(...) už sutartą kainą dvidešimt penkis 
tūkstančius /25.000/ litų, sumokėtų pir-
kėjo pardavėjui pilnai prieš šį aktą pasi-
rašant. 

4/ (...) b/ pirkėjas Juozas Šablevičius 
privalo pardavėją Juozą Daumantą-Sie-
sickį iki jo gyvos galvos užlaikyti ir mai-
tinti, kaip jis dabar save užlaiko ir maiti-
na, duodant jam dabar jo užimamą butą 
su kuru ir šviesa, taip pat jam patarnauti 
nusamdant ir užlaikant tarnaitę, 

c/ pardavėjui J. Daumantui-Siesic-
kiui susirgus pirkėjas privalo teikti jam 
savo lėšomis medicinos pagalbą ir 

d/ pardavėjui J. Daumantui-Siesickiui 
pareikalavus pirkėjas privalo jį nuvežti, 
kur jis turės reikalų, ir atvežti atgal.  

6/ Šiam aktui mokesniais apmokėti 
pažymėtos punkte a 5 str. teisės dalyvių 
įvertinamos penkiais šimtais litų, gi visos 
pirkėjo naturalės prievolės kas dėl par-
davėjo užlaikymo įvertinamos jų į tris 
tūkstančius litų į metus, kas per dvylika 
metų sudaro trisdešimt šešis tūkstančius 
litų. 

7/ Parduodamąjį žemės sklypą pir-
kėjas ima valdyti nuo šios dienos ir to 
turto pajamų ir išlaidų apyskaita tarp da-
lyvių užbaigta.

8/ Kadangi minėtas Penionių (ne-
įskaitomas fragmentas – Red.) įkeistas 
Vilniaus žemės bankui dvidešimt septy-
nių tūkstančių penkių šimtų rusų rublių 
sumoje, kurios skolos tūkstantis devyni 
šimtai penkioliktų metų sausio pirmai 
dienai skaitėsi, pardavėjo pareiškimu, 
dvidešimt trys tūkstančiai penki šim-
tai rusų rublių, tai tos Vilniaus Žemės 
Bankui skolos įgytam šiuo aktu žemės 
sklypui proporcingą dalį priima ant sa-
vęs atlyginti pirkėjas Juozas Šablevičius, 
įskaitant ją į aukščiau pažymėtą pirkimo-
pardavimo sumą (...).

9/ Pardavėjas šiuo pareiškia, kad be 
šiuo aktu parduodamojo turto daugiau 
žemės niekur neturi (...). Pirkėjas pareiš-
kia, kad be šiuo aktu įgyjamo turto jis 
daugiau žemės niekur neturi, bet užsii-
ma žemdirbyste. (...)

n
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DVARAS. PIENIONYS

Vytautas BAGDONAS 

Kavarsko krašte nuo seno būta daug dvarų: Svirnų, Jokūbavos, Jakšiškio, 
Laviškio, Staškūniškio, bet garsiausias iš jų – Pienionių. Tuo metu, kai iš kai 
kurių buvusių dvarų telikęs tik liūdnas prisiminimas, Pienionių dvaro ir parko 
laukia atgimimas, čia jau kelinti metai vyksta didieji paveldo gelbėjimo dar-
bai. 

Nuo XVII a. beveik tris šimtmečius Pienionis valdę dvarininkai Siesickiai 
XIX a. pasistatė neįprastus rūmus – didžiulį vienaukštį medinį gyvenamąjį 
namą su dviaukšte centrine dalimi, kurią puošė įspūdingas keturių kolonų 
portikas. Ilgą laiką Pienionių dvaro rūmai buvo laikomi vienu ryškiausių me-
dinės klasicistinės architektūros statiniu Lietuvoje. 

Kai 1887 metais buvo užbaigta statyti Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo 
bažnyčia, visi tikintieji nuoširdžiai dėkojo Pienionių dvaro savininkui Leonui 
Daumantui-Siesickiui už gausias aukas, leidusias baigti įstrigusias maldos 
namų statybas. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, 1915 metais Kavarsko 
bažnyčia buvo susprogdinta, nes vokiečiai bijojo, kad aukštas bokštas gali 
tarnauti priešams kaip taikinys. Iš pradžių buvo susprogdintas tiktai bažnyčios 
bokštas, bet krisdamas jis nugriovė ir stogą, o kilus gaisrui, ugnis suniokojo 
altorius, maldos namų vidų. Iš gražios, neseniai pastatytos bažnyčios tuomet 
liko tiktai apgriuvusios sienos. 

Netekus bažnyčios Kavarske, tikintiesiems ir vėl pagelbėjo Pienionių dvaras 
ir jo šeimininkas Juozapas Siesickis: jo valia dvaro centriniuose rūmuose buvo 
įrengta koplyčia, kur melsdavosi visos Kavarsko parapijos tikintieji. Dvare 
apsigyveno ir Kavarsko parapijos klebonas Petras Legeckas, čia teikęs sakra-
mentus, garbinęs Aukščiausiąjį iki savo mirties valandos 1934 metais. Nors 
tuo metu jau veikė ir atstatyta Kavarsko bažnyčia, tačiau Pienionių dvare 
koplyčia iki pat jo mirties irgi gyvavo... 

Pienionių dvaras iš garsėjo ne tik malone tikintiesiems, bet ir unikaliu retų 
augalų parku, kurį ypač išpuoselėjo sodininkas Františekas Leineris. 

Pagrindiniai keliai į dvarą vedė jo sodintomis klevų, tuopų ir kaštonų 
alėjomis. Visus įeinančius ir įvažiuojančius pro pagrindinius vartus pasit-
ikdavo ir palydėdavo ant kolonų abipus vartų tupintys įspūdingi betoniniai 
liūtai – bene labiausiai visiems įsimenantis šio dvaro vaizdas. Buvo iškasti keli 
tvenkiniai, o didžiausiame netgi suformuota dirbtinė sala. Parko centre veikė 
oranžerija, kurioje augo ananasai, abrikosai, vynuogės, laurų krūmai, tropikų 
augmenija. 

Unikaliu parku, oranžerija rūpinosi paskutinysis dvaro savininkas Juoza-
pas Siesickas, meno mylėtojas, apsišvietęs žmogus. Savo poną gerbė ir pa-

prasti žmonės. Nors juos ir spaudė prie 
darbo, tačiau dvarininkas neblogai atsi-
lygindavo, neapgaudinėjo, neskriaudė 
pienioniškių, dažnai ir skolas sko-
lininkams dovanodavo... Senoliai dar 
prisimena, kad ponas mėgęs vaikštinėti 
pėsčiomis dvaro alėjomis arba važinėti 
po apylinkes didžiule keturių arklių 
traukiama karieta...

Ne vienas, apsilankęs Pienionių dva-
re, stebėdavosi ir mėsos rūkykla, kuri 
buvo kaip dekoratyvinis parko elementas 
– mat ji tarnavo ir kaip apžvalgos bokštas 
svečiams pasidairyti po apylinkes, ja nau-
dojosi ir dvaro gaisrininkai, ir miško sar-
gai. Turėjo dvaras ir savo bravorą, 1859 
metais įrengtą atskirame pastate spiritui 
varyti ir alų gaminti. Parko gilumoje iš 
akmenų be jokios rišamosios medžiagos 
sudėta Lurdo Švč. Mergelės Marijos gro-
ta. 

Mirus paskutiniajam dvarininkų Sie-
sickių giminės atstovui Juozapui Siesic-

Senojo dvaro atgimimas

Vytautas BAGDONAS – žurnalis-
tas, kultūros organizatorius ir kraštoty-
rininkas. Gimė  1951 m. rugpjūčio 1 
d. ir užaugo Bikūnuose (Anykščių r.), 
1970 m. baigė Anykščių Jono Biliūno 
vidurinę mokyklą, dešimtmetį dirbo 
Jonavos bei Anykščių rajonų laikraš-
čiuose fotokorespondentu. 1979-1992 
m. V. Bagdonas buvo Anykščių rajono 
„Lenino keliu“ kolūkio valdybos pir-
mininko pavaduotojas kultūriniam-
masiniam darbui, Vilniaus universiteto 
Istorijos fakultete, 1989 m. jis įgijo žur-
nalisto išsilavinimą.

Nuo 1992 m. iki šiol V. Bagdo-
nas yra Svėdasų krašto (Vaižganto) 
muziejaus Kunigiškiuose direktorius. 
1993-2004 m. jis kartu dirbo žurnalis-
tinį darbą respublikiniuose leidiniuose 
„Diena“, „Gimtasis kraštas“, „Privatus 
seklys“, „Ūkininko patarėjas“, „XXI 
amžius”, regioniniuose leidiniuose. 
Nuo 1975 m. V. Bagdonas yra Lietu-
vos žurnalistų sąjungos narys, parašė 
ir išleido keletą kraštotyrinio pobūdžio 
informacinių leidinių, biografinį foto-

Vienas iš nedaugelio išlikusių Pienionių dvaro kampelių – Lurdo Švč. Mer-
gelės Marijos grotos kopija 2011 m. rudenį. Foto: Vaidotas Aukštaitis.
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kiui, Pienionys liko geram pono draugui Juozui Šablevičiui, 
šį turtą su visomis skolomis perpirkusiam. Deja, naujajam 
savininkui neilgai teko tuo dvaru džiaugtis. 1940 m. sovie-
tinė valdžia viską nacionalizavo, o Šablevičių šeimą ištrėmė 
į Sibirą. 

Kai kurie dvaro pastatai Pienionyse buvo tuoj pat išgriauti, 
o statybinės medžiagos sunaudotos kitų namų statybai. Kiti 
gi buvo pritaikyti, kam tik jų reikėjo: čia įkurdinta mokykla, 
paštas, apgyvendintos šeimos. To maža – dvaro teritorijoje 
iškilo ir naujų didžiulių ūkinių pastatų, kai Pienionyse buvo 
įkurdintos tuometinio respublikinio gamybinio susivienijimo 
„Lietuvos žemės ūkio technika“ remonto dirbtuvės. Čia iš vi-
sos Lietuvos buvo vežami remontuoti javų kombainų, san-
dėlių agregatų mechanizmai, bulviakasių ir kitos žemės ūkio 
technikos transporteriai. 

Keletą dešimtmečių niekam iš naujųjų buvusio dvaro 
šeimininkų nerūpėjo nei istoriniu požiūriu vertingų pastatų 
likimas, nei rečiausių veislių medžiai ir dekoratyviniai krū-
mai. Tiesiog stebuklas, kad dar šis tas išliko iki šių dienų. Pa-
vyzdžiui, maldininkų gausiai lankoma Švč. Mergelės Marijos 
grota. Matyt, pats Aukščiausiasis sergėjo tą vietą ir buldozeri-
nio ateizmo propaguotojams neleido jos sunaikinti. Išliko net 
ir tie betoniniai liūtai, saugoję pagrindinius dvaro sodybos 
vartus, nebuvo išpjauti, malkomis nepavirto išlakūs, aukštaū-
giai šimtamečiai medžiai... 

Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę, buvusį Pienionių dvarą 
su išlikusiais senaisiais pastatais ir žeme 1992 m. atgavo Juozo Šablevičiaus 
palikuonys: jo vaikai Leonardas ir Juozas Šablevičiai ir Palmira Stasiukonienė, 
tačiau jie po dešimtmečio nusprendė šį nekilnojamąjį turtą parduoti.

Taip nuo 2006 metų vasaros Pienionių dvaras sulaukė naujos savininkės 
Birutės Venckienės. Vienus senojo dvaro pastatus ji nusipirko iš paveldėtojų, 
kitus – Turto fondo aukcione. Veikli vilnietė verslininkė, tapusi vienintele dide-
lės dvaro ir parko teritorijos savininke, nedelsdama ėmė organizuoti didelius 
tvarkymo darbus. 

Pirmiausia, pasamdžiusi techniką ir pati nebijodama susitepti rankų, nau-
joji dvaro savininkė išvalė milžiniškus šiukšlynus, iškirto menkaverčius krū-
mokšnius, piktžolių plantacijas, supuvusius senus medžius. Per porą pirmųjų 
metų buvo išvalyti ir pagilinti tvenkiniai, sutvarkyta teritorija prie geriausiai iš-
silaikiusio bravoro, pradėta tverti tvora. Kai kuriuos sovietmečiu statytus stati-
nius teks nugriauti, kiti, palikti likimo valiai ir be priežiūros, ir patys sunyko... 

Pasak verslininkės B. Venckienės, laukia begalės darbų ir išlaidų – vien 
technikos nuoma kiek dabar kainuojanti! O kiek dar reikės skirti laiko, pi-
nigų ir nervų, kol bus nugriautos visokios bakūžės, visokiausi „prielipai“ ir 
sovietmečio „monstrai“. Autentiškų buvusio dvaro pastatų likę nedaug, ir juos 
reikės restauruoti. Blogiausia, kad nėra vietinių žmonių, kuriuos būtų galima 
pasisamdyti smulkiems darbams atlikti. Todėl daug ką pačiai Birutei ir jos šei-
mos nariams tenka pasidaryti. 

Dabar jau aiškiai matyti geri poslin-
kiai, gražios buvusio dvaro atkūrimo pers-
pektyvos. Tai pastebėjo ir B. Venckienei, 
pasiryžusiai dvarą ir parką iš nykstančio 
vėl prikelti, komplimentų negailėjo Pie-
nionyse apsilankę Anykščių rajono meras 
Sigutis Obelevičius, vicemeras Donatas 
Krikštaponis ir Kavarsko seniūnas Algir-
das Gansiniauskas. Seniūnas rajono va-
dovus čia pakvietė, norėdamas pagrįstai 
pasididžiuoti: juk daug kur buvę dvarai 
apleisti griūva, yra laiko ir žmonių nai-
kinami, o štai Pienionių dvaras vėl kyla 
gyventi! 

Pienionių dvaro savininkė pasakojo, 
kad ji norėtų atgimusiame dvare orga-
nizuoti kamerinius bei liaudies muzikos 
koncertus, rengti parodas, žada kviestis 
kaimo kapelas ir orkestrus. Kitaip tariant, 
atgimęs dvaras vėl turėtų tarnauti kultū-
rai, kaip būdavo įprasta dvaruose ir se-
niau... 

albumą „Nusilenkime Vaižganto Že-
mei...“ (2009 m.).

Nuo 2006 m. V. Bagdonas vado-
vauja asociacijai Vaižgantiečių klubui 
„Pragiedrulys“, nuo 2006 m. leidžia 
neperiodinį šio klubo laikraštį „Pragie-
drulių žemė“. Jis buria Svėdasų kraštie-
čius ir organizuoja šio krašto kultūri-
nius bei literatūrinius renginius, saugo 
Svėdasų krašto žmonių atminimą. 

Nuo 2007 m. V. Bagdonas dirba 
Anykščių rajono savivaldybės admi-
nistracijoje, yra specialistas ryšiams su 
visuomene.

Jis apdovanotas Jono Vileišio pre-
mijos antrojo laipsnio diplomu (2008 
m.), Svėdasų seniūnijos Mažąja Vaiž-
ganto premija ir Teresės Mikeliūnaitės 
Anykščių kultūros premija (2010 m.).

Su žmona kultūros organizatore 
Aldona Bagdoniene jis augina 16-metę 
dukterį Simoną.

Pienionių dvaro šeimininkė Birutė Venckienė. Foto: 
Vytautas Bagdonas.

Su dabartine dvaro savininke B. Venckiene prie tvenkinio ir išlikusio se-
nojo bravoro šnekučiuojasi Kavarsko seniūnas Algirdas Gansiniauskas ir 
Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius. Foto: Vytautas Bagdonas.n


