
                                                         

  
 
                                                           ČIA GYVENO MANO PROTĖVIAI 
 

Mediniškių ir Pelekonių kaimai, kuriuose gyveno mano giminės Bernatoniai, priklausė Jiezno 

parapijai, tačiau nepriklausė Jiezno dvarui, o priklausė Birštono ir Prienų seniūnijai (dvarui), kuriuos 

valdė Sapiegos, tačiau noriu parašyti apie Jiezną, kuriame daug visokių reikalų turėjo mano 

protėviai, taip pat apie kaimynystėje esantį Kašonių dvarą. 

Pirmiausia – apie Jiezną 
Pirmasis šaltinis, kuriame Jiezno vardas paminėtas – tai 1492 m. gruodžio 2 d. Lietuvos didžiojo 

kunigaikščio Aleksandro privilegija, kur minimas didžiojo kunigaikščio Jiezno dvaras ir Jiezno 

valsčius. LDK kunigaikštis Aleksandras privilegijoje Darsūniškio bažnyčiai, konstatuodamas sunkią 

Darsūniškio bažnyčios būklę, nutaria: 

„Tos bažnyčios naudai, jos dabartiniams valdytojams, bei jo teisėtiems įpėdiniams, mūsų 

Darsūniškio dvare atidavėme, pavedėme ir dabar atiduodame, pavedame, bei amžinai priskiriame 

teisę statytis ir įsirengti laisvą smūklę bažnyčios žemėje ir sklype, iš tos smūklės imti duoklę ir 

visokią naudą ramiai, be jokio trukdymo ir tą pelną naudoti taip, kaip pasirodys naudingiausia 

dabartiniam valdytojui bei jo įpėdiniams. Be to, tai bažnyčiai mes duodame ir amžinai priskiriame iš 

mūsų Jiezno dvaro, kuris yra Darsūniškio kryptyje kviečių, rugių, miežių ir grikių dešimtinę, duotiną 

nuvalius mūsų laukus ir suarus pūdymus arba ir prieš suarimą. Todėl dvarų dabartiniams ir 

būsimiems valdytojams bei jų pavaduotojams mes tvirtai įsakome, kad tai, ką šv. Dievo bažnyčiai 

paskyrėme ir amžinai atidavėme jūs tuojau, be jokio atidėliojimo ir be jokių apsunkinimų savo laiku 

atiduotumėt ir įteiktumėt. Šiam dalykui paliudyti ir užtikrinti prie šio rašto prikabintas mūsų 

antspaudas“. 

Jiezno krašte, Darsūniškyje, Aukštadvaryje, Stakliškėse, Birštone buvo auginami karališki žirgai. 

Ta vieta, kur žirgai buvo išjodinėjami, vadinosi Jiezdna, oficialia baltarusių kalba rašant Jazno, 

Hezno. Kitur rašoma, kad pavadinimas kilęs nuo Jieznelės upės ar Jiezno ežero. Dar kitur rašoma, 

kad tiriant gilų Jiezno ežerą, nardytojai pranešė: Есть днo! (Yra dugnas!). 

XV a. pabaigoje Jiezno dvaras buvo atiduotas kunigaikščio Aleksandro žmonos Elenos (Ivano III 

dukros) sekretoriui Holovčinskiui. Mirus Holovčinskiams, dvaras atiteko Kiškiams, o nuo 1633 m. – 

Lietuvos didikams Pacams. Jieznas tapo Pacų giminės rezidencija. 1643 m. Steponas Kristupas 

Pacas čia pastatė katalikų bažnyčią, o 1670 metais dabartinę bažnyčią pastatė jo sūnus Kristupas 

Zigmantas Pacas. 1770 metais bažnyčia buvo padidinta ir išgražinta. 1775 m. buvo pastatyti 

prabangūs rūmai su 12 salių, 52 kambariais, 365 langais. Rūmus puošė freskos, paauksuoto 

medžio raižiniai, Venecijos veidrodžiai. 

Jiezno dvaro rūmų vidaus planas ir bendras vaizdas iki šiol lieka neatskleista paslaptimi. Nesant 

jokių dokumentų, Jiezno dvaro rūmai prilyginami Radvilų Nesvyžiaus rūmams. Tačiau tai tik 

hipotezė, neparemta faktais. 



LDK pakancleris Steponas Pacas savo kelionėse po Europos dvarus, lydėdamas karalaitį 
Vladislovą, daug ką pamatė, pasisėmė patirties ir panaudojo Jiezno rūmų statybai. Įrengiant rūmų 

vidų, juos puošiant dirbo žymiausi to meto meistrai dailininkai, lipdybos specialistai. Iki 1640 m. 

rūmai dar nebuvo užbaigti. 1644 m., jau po tėvo Stepono Paco ir brolio Stanislovo mirties, 

Kristupas Zigmantas Pacas perėmė rūmus. 

1655 m. rūmai labai nukentėjo nuo rusų kariuomenės. 1661 m. juos teko atstatyti. Pažaislio 

vienuolyno, Jiezno bažnyčios ir Jiezno rūmų statyba vyko tuo pačiu metu. 

XVIII a. pradžioje per Šiaurės karą Jiezną apiplėšė Švedijos kariuomenė. 1710 m. Jieznas gavo 

turgų, 1748 m. – prekyviečių privilegiją. 1795 m. Jiezne gyveno 372 gyventojai, 9 amatininkai. 

1812 m. Jiezną apiplėšė Napoleono kariuomenė, nors tuometinis dvaro savininkas Liudvikas 

Pacas buvo Napoleono adjutantas, prancūzų armijos generolas. 

L. Pacas rėmė 1831 m. sukilimą, vadovavo sukilėlių korpusui, bet, nuslopinus sukilimą, pasitraukė į 
užsienį, o dvaras buvo konfiskuotas. 

1837 m. Jiezno dvaras ir dalis miestelio sudegė. Atstatyti nebuvo. 

1800–1807 m. Liudvikas Mykolas Pacas cariniam eksdiviziniam teismui  atidavė Jiezno ir 

Holovčino dvarus giminės skolų išieškojimui. Dvaro administratoriumi, o vėliau ir pagrindiniu 

savininku tapo Jonas Pančkovskis, vietinės kilmės dvarininkas, kartu su savo broliu lenkų 

kariuomenės pulkininku Bernardu Pančkovskiu. 

1834–1840 m. dėl įvairių priežasčių, ypač nemokėjimo ūkininkauti, Pančkovskių valdomas dvaras 

dėl naujų skolų buvo išdalintas naujiems kreditoriams. 

1850 m. vieną 1860 dešimtinių palivarką valdė Kaminska, kitą 932 dešimtinių – Žala, 138 – 

Mužickis, 96 – Matuzevičius, 83 dešimtinių – Charevičius. 

Vėliau Jiezno dvarą nupirko Ignacas Kvinta. P. Bieliauskas rašo, kad I. Kvinta buvo geras 

administratorius ir dvaras suklestėjo, jis turėjo gražius arklius ir jaučius, degtinės varyklą, kelias 

karčiamas. „Kvintą žmonės gerai prisimena. Jam patiko matyti lauke darbininkus, uoliai dirbančius, 

todėl eidamas tikrinti darbininkų dar iš tolo šaukdavo, švilpaudavo, kad žinotų, jog jis ateina, ir 

gerai dirbtų. Radęs dirbančius, būdavo patenkintas ir juos girdavo“. 

Jis pirmas Jiezno dvare turėjo kuliamąją mašiną, ne garo ir ne arklių sukamą, bet jaučių 

spaudžiamą. Buvo didžiulis, kaip vandens malūno ratas su laipteliais. Jaučiai lipdavo tais laiptais ir 

taip suko ratą. Už jų stovėjo žmogus, kuris jaučius varinėjo. Jie ištisas valandas kopdavo laiptais ir 

suko kuliamąją. 

Mirus Ignacui Kvintai dvarą valdė jo sūnus Leonas. Tai buvo tėvo priešingybė. Jis gyveno Vilniuje ir 

tik retkarčiais pasirodydavo Jiezne. Jo „bičiuliai“ buvo pokyliai, gėrimai ir moterys. Todėl jis 

prasiskolino Vilniaus žemės bankui, pardavinėjo miškus, palivarkus, bet skolos vis augo. 

Su žmona santykiai buvo kuo blogiausi. Kai ponas grįždavo iš Vilniaus, apsigyvendavo dviejų 

aukštų namo antrame aukšte. Ponia – apačioje. Jiedu bardavosi ir aiškindavosi tik raštu. Senolis 

liokajus dieną ir naktį vis bėgiodavo su laiškais nuo vieno pas kitą. Ko nesuskumba ar pamiršta 

parašyti, liepia senoliui liokajui žodžiu perduoti. Tikra katorga. Savo artimiesiems skųsdavosi, kad 

tarnaudamas pas Kvintą neteko kojų. 



Ant Leono Kvintos stalo nuolat stovėjo butelis degtinės, kurią gerdavo stiklinėmis. 

Kartą Vilniaus Žemės bankas atsiuntė antstolį aprašyti dvarą ir už laiku nesumokėtas skolas 

paskelbti dvaro pardavimą iš varžytinių. Kvinta, vaišindamas antstolį, įpylė jam laisvinamųjų vaistų. 

Kai šis pasiskundė sunegalavęs, anas dar padidino dozę. Kai antstolis nuskubėjo į „būdelę“ darže, 

rado ją užrakintą. Ponas, sušaukęs tarnus, rodė nelaimingą antstolį ir tyčiojosi, kai  anam čia pat 

atsitiko nelaimė. 

Pasišaukęs vežėją Vladislovą įsakė: „Kinkyk arklį ir vežk tą paršą į Kaišiadorių stotį, aš jo į savo 

namus neįleisiu“. 

Antstolis, paguldytas vežėčiose ant šiaudų, išvyko į stotį neatlikęs savo pareigų. Nuvažiavus 

aštuonis kilometrus, prie Domeikiemio ežero, vežėjas Vladislovas, gavęs iš antstolio 3 rublius, 

sutvarkė jo drabužius. 

Po kelerių metų Kvintienė iškvietė iš Vilniaus į Jiezną keletą gydytojų nustatyti Kvintos psichinę 

būklę. Jie nustatė psichikos ligą ir prievarta išgabeno į Naująją Vilnią, specialią ligoninę. Pasakojo, 

kad Kvinta buvo iš ten pabėgęs, bet ligoninės sanitarai pasiviję gerokai jį apkūlė ir jis mirė. 

Tarp vietos žmonių sklido legenda, kad Pacas, statydamas rūmus, įmūrijo statinę aukso, o į ežero 

dugną nuleido porą statinių sidabro. Kadangi rūmai jau buvo sugriauti iki pamatų ir apie paslėptą 

auksą jau niekas nebekalbėjo, tai Leonas Kvinta užsispyrė paieškoti sidabro ežero dugne. Reikėjo 

išleisti vandenį. Buvo iškastas didelis griovys į rytų pusę ir išleido ežero vandenį. Iškviesti narai 

sidabro nerado. Rado tik apipuvusį ąžuolą, kurį pardavė fabrikui peilių ir šakučių koteliams gaminti. 

Narų iškvietimui ir griovio iškasimui gautų už ąžuolą lėšų nepakako. Išlaidos dar padidėjo, kai 

reikėjo atlyginti Liciškėnų ir Kadikų kaimų gyventojams už padarytą žalą, nes ežero vanduo apsėmė 

ir sugadino Liciškėnų pievas bei Kadikų laukus ir pievas. 

Leono Kvintos sūnus Stanislovas bandė padėtį ištaisyti – prie iškasto griovio pastatė malūną, 

tačiau ežere nebuvo tiek vandens, kad malūnas nuolat veiktų. Stanislovas bankrutavo. 

Stanislovui paveldėjus dvarą, Lietuvos valdžia paskelbė žemės reformą ir dvarai turėjo būti išdalinti. 

Stanislovas žemę paskirstė seserims, o sau pasiliko tik patį centrą, tačiau ir tą pradėjo pardavinėti 

mažais sklypais vietos gyventojams. Garsaus ir gražaus Jiezno dvaro neliko. Išliko tik mūro 

pastatai ir tai ne visi. Muravankoje buvo įkurti kooperatyvai, malūnas. Kitame vieno aukšto mūro 

name – Žemesnioji žemės ūkio mokykla. Dviejų aukštų mūro namą pasiliko sau, kuriame su žmona 

gyveno. 

Bieliauskas rašo: 1945 m. sutikau Stanislovą Kvintą Vilniuje – jis menku arkliuku vežiojo malkas. 

Ketino bėgti į Lenkiją, nes ten jo niekas nepažįsta. 

Iš visų buvusių Jiezno dvaro savininkų tik Stanislovas Kvinta jau buvo išmokęs lietuvių kalbą. 

Reikia tik stebėtis, kaip Jiezno miestelis sugebėjo išlikti grynai lietuviškas. Juk čia visą laiką dvaro 

savininkai bei jo valdytojai kalbėjo tik lenkiškai. Maža to, kad patys nekalbėjo lietuviškai, jie 

parsikviesdavo į savo dvarą iš kitur įvairių specialistų nelietuvių: liokajų, kambarinių, daržininkų, 

vyndarių, siuvėjų. Be to, čia stovėjo kariuomenės dalinys. Atrodo, tarsi šį kraštą buvo užplūdęs 

svetimtaučių gaivalas, ir vis dėlto miestelis išlaikė lietuvybę. 

Kašonys 
Apie Kašonis istorikas Vytautas Kuzmickas rašė: 



Ne tik Jiezno, bet ir apylinkių – Kašonių, Verbyliškių, Sobuvos,  Sandakų istoriniai klodai yra 

daugialypiai. Tik pažvelgęs į gausius daugelyje Lietuvos archyvų išlikusius Kašonių istorijos 

dokumentus suvoki, kad nesurasi mūsų rajone kitos tokios vietovės, kurioje amžiai išsaugojo tokį 
gausų platų istorijos virsmą, įvairiapusį ūkinį gyvenimą, nė kiek nenusileidžiantį Jiezno dvaro 

gyvenimui. Archyvuose išlikę dvaro inventoriai, pastatų brėžiniai, statybų išlaidų, medžiagų 

sąmatos pasakoja šios vietovės istoriją. 

Kašonių kaimo ir dvaro istoriją galima suskirstyti į šiuos laikotarpius: 

Kašonių kaimas ir dvaras didikų Oginskių priklausomybėje (1581–1713); 

Domininkonų vienuolyno valdos laikotarpis (1711–1762); 

Jono Vilhelmo Platerio valdymas (1762–1768); 

Dvarininkų Sopockių valda (1769–1804); 

Kauno miesto dūmos valdymas (1804–1910); 

Steikūnų valdymas (1910–1940); 

Sovietmietis (1940–1990). 

Kašonių apylinkėse patys pirmieji žmonės pasirodė prieš keletą tūkstantmečių. Archeologiniai 

tyrinėjimai Pelekonių piliakalniuose liudija, kad čionykščiai žmonės čia matė netoli Darsūniškio 

persikeliančius kryžiuočių būrius. Dėl čia tankiai užžėlusių girios plotų Kašonys, kaip vietovė, 

istorijos buvo atpažinta ir įvardyta tik 1580–1581 m. Pavadinimo kilmė susijus su žemių matavimu. 

Norint išmatuoti žemę valakais, reikėjo iškirsti didelius krūmų plotus, juos šienauti. Senąja 

baltarusių kalba nušienauta pieva vadinta „koszany“, o sulietuvinus – Kašonys. Kašonių 

istorija  susijusi su Vartų herbo Oginskių gimine, XV a. pab. atvykusia į LDK ir giminės vardą 

gavusia nuo Didžiojo kunigaikščio jiems suteiktos Uogintų valdos (Kaišiadorių. r.). Ši garsi giminė, 

pripažinusi pravoslavų tikėjimą, vėliau perėjo į katalikybę. 

Vartų herbas 
Nuo VII a. ši giminė darė didelę įtaką Lietuvos kultūriniam ir visuomeniniam gyvenimui. Kruonyje 

pilies rūmus pasistačiusi ir Kašonis valdžiusi giminės šaka glaudžiai susijusi su Rietavo ir Plungės 

Oginskiais. 

1570 m. Smolensko pilininkas Grigalius Tryzna perdavė Kruonio ir Darsūniškio žemes Kauno 

seniūno, vėliau Vilniaus dvarų prižiūrėtojo Motiejaus Oginskio žmonai Kotrynai Jurlovai. Motiejus 

Oginskis su Kotryna Jurlova susilaukė 4 dukterų (Hanos, Onos, Kotrynos, Nastazijos) ir dviejų 

sūnų, Fiodoro ir Bogdano. 1568 m. Motiejus Oginskis mirė, o jo žmona ištekėjo už Smolensko 

vaivados, LDK medžioklininko, LDK girių surašinėtojo Grigaliaus Valavičiaus. Kotrynos 

Valavičienės sūnus Bogdanas Oginskis apie 1580 m. vedė savo patėvio dukrą Reginą. Darniai 

šeimos sąjungai užtikrinti Kotryna Valavičienė 1580 m. surašė testamentą: „mes … dovanojame 

Trakų pakamorei mūsų sūnui Bogdanui Oginskiui su mūsų ir Grigaliaus Valavičiaus pritarimu 

Kruonį ir dvarą, mūsų vadinamą Kašonimis, amžinam naudojimui“. Ten pat rašoma, kad jis 

netekėjusioms savo seserims turi sumokėti po 400 kapų grašių. Tai atlikęs, jis 1583 m. prisijungė 

Strėvininkų, Žiežmarių ir kitas žemes. Gyvendamas Kruonio pilyje, Bogdanas Oginskis dažnai 

būdavo Kašonių dvare, nes iškildavo ginčų dėl žemės su Jiezno dvarą valdžiusiais Holovčinskiais 

bei su Birštono, o vėliau – Prienų seniūnijai priklausiusiu Pelekonių kaimu. 

1591 m. Bogdanas Oginskis skundėsi Birštono valdytojui Bekešiui, kad pastarojo valdomi 

Pelekonių valstiečiai nebe pirmą kartą užpuola ir apiplėšia Kašonių dvaro valdas. 

1615 m. Bogdanas Oginskis testamentu užrašė Kruonį savo žmonai Reginai, o Kašonys atiteko jo 

sūnui Samueliui Leonui. Bogdanas buvo žymus to meto politinis ir karinis veikėjas: užėmė Trakų 

vaivadijos žemės ribų teisėjo, pakamorės pareigas, buvo Darsūniškio ir Karmėlavos seniūnu, 



Seimo nariu. 1604 m. pasižymėjo kovose su švedais prie Salaspilio, 1611 m. su rusais prie 

Smolensko, 1612 m. vedė derybas su rusais. Mirė jis 1625 m., palaidotas Kruonio bažnyčioje. 

Bogdano sūnus Samuelis Leonas mirė 1657 m., palaidotas šalia tėvo Kruonyje. Po to Kašonis 

valdė jo sūnūs Simonas Karolis ir Jonas, perėję į katalikų tikėjimą. Jiems teko didelis išbandymas: 

1661 m. Jiezne stovėję kazokai užpuolė Kašonis, Kruonį ir Uogintus. Jie nusiaubė šiuos kraštus, 

sudegino svarbius dokumentus. 

1685 m. buvo surašytas Kašonių inventorius: tuo metu dvarui priklausė Kašonių, Slabados, 

Jakniškių, Migonių, Laukakiemio kaimai. Baudžiauninkai turėjo po pusę valako (10,8 ha) žemės, už 

ją mokėjo 3 auksinų metinį mokestį, o negalėdami sumokėti turėjo eiti per savaitę 3 dienų lažą. 

Aprašytas dvaras: įvažiuojama per didelius medinius vartus. Gyvenamas dvariškių namas mūrinis 

iš kelių kambarių ir kamarų, 4 stiklo langai. Svirne dešimtis aruodų, 10 statinių miežių, žiemkenčių 

3,5 statinių, kviečių 1 statinė, žirnių 2 statinės, avižų 46 statinės, sėmenų 10 statinių, kanapių 10 

statinių, grikių – viena statinė. Tvartas padalytas į 6 gardus: jaučiams, karvėms, trimetėms 

karvėms, telyčioms, avelėms. Atskira patalpa kiaulėms. Vištidė. Laikomi 6 jaučiai, 10 paršavedžių, 

avelių ir avinų 66, vištų 19, gaidžių 10, kalakutų 5. Dvare yra bravoras, kur verda alų. Jame 3 dideli 

kubilai, 10 alaus statinių, du metaliniai kibirai, vienas geležinis kastuvas. 

Dvaro kepykloje kepama duona. Dvare daug durų su metalo skląsčiais, spynomis, vyriais. 

1686 m. dvarą paveldi Konstancija Oginskienė (Leono Kazimiero žmona. Leonas Kazimieras buvo 

Jono Oginskio sūnus). 

Galiausiai per teismus Kašonis paveldi jos giminaitis Sčiusna. 

Kašonys vienuolyno valdžioje 
1711 m. Minsko kaštelionas M. Sčiusna užstatė Kašonis Kauno dominikonų vienuolynui. Jie čia 

šeimininkavo iki 1765 m. Vienuolynas ilgus metus bylinėjosi su Oginskių palikuonimis dėl žadėtos 

paramos jiems, tačiau jos taip ir nesulaukė. Dvarui daug žalos padarė didysis maras (1708–1713). 

1715 m. Kašonių kaime buvo likę 3 ūkininkai. 

1. Kazimieras Kiškionis, vedęs, turėjo 4 sūnus. Vienu dirbamu arkliu jis apdirbo pusę valako žemės. 

2. Jokūbas Parulis, vedęs, turėjo vieną sūnų. Vienu arkliu apdirbdavo pusę valako žemės. 

3. Martynas Nečiunskas, vedęs, vaikų neturėjo. Turėjo arklį ir jautį, apdirbo pusę valako žemės. 

Visi baudžiauninkai galėjo mokėti 4 auksinų činšo mokestį, taip pat nešti dvarui medų ir kiaušinius. 

Jei negalėjo sumokėti, turėjo eiti 2–3 dienų lažą per savaitę, mėnesį per metus eiti gvartus (didieji 

darbai), taisyti kelius. 

Vienuolynas dvarą valdė nelabai vykusiai, didino baudžiavinę prievartą. 1721 m. iš Kašonių dvaro 

pabėgo 4 pirmieji baudžiauninkai. 1739 m. dvaro tijūnas užmušė baudžiauninką Užgirėlyje. 

Baudžiauninkai sudegino dvaro klojimus. 

1726 m. su vienuolyno žinia buvo sudeginti darsūniškiečiai Sofija ir Juozapas Šarkos už 

raganavimą. 

Dominikonai 1762 m. susitarė su Šateikių dvaro savininku Vilhelmu Jonu Plateriu, kuris jau buvo 

nupirkęs Mykolo Kazimiero Oginskio dvarus Žemaitijoje. Plateris įsigijo Kašonių dvarą, bet niekaip 

neturėjo pinigų atsiskaityti su dominikonais ir 1766 m. už 85000 lenkiškų auksinų dvarą pardavė 

Kauno pavieto stalininkui Pranciškui Sopockai. 



Sopockų dvaras 
Išlikusiame 1783 m. inventoriuje aprašomas dvaras. Į dvarą įvažiuojama pro didelius vartus 

geležiniais vyriais. Dvarininko troboje keturi langai su stiklais, dvi krosnys. Dvaras turi bravorą, 

kepyklą. Dideliame svirne – 4 grūdų aruodai, tvarte 6 karvių, 8 arklių gardai. Dvare dirbo 

kaimo  žmonės, kurie tris kartus per savaitę ėjo lažą, 6 gvaltus per pusmetį, taisė kelius. 

Tai  Simonas Sodaitis, Jurgis Šulinskas, Kapčiukas, Motiejus Jurkonis-Kiškis, Jokūbas Žukauskas, 

Andrius Vaitiekūnas-Pladukas, Juozas Šaukinskas-Bidva, Petras Jurkonis-Kiškis, Juozas Sodaitis 

-Parulis, Simonas Sodaitis-Parulis, Petras Šulinskas. 

Sopockos atkakliai gynė savo interesus, nes labai dažnai Mediniškių ir Pelekonių kaimai, priklausę 

Prienų seniūnijai, bei Kruonio Oginskiai pažeisdavo Sopockų teises į Migonis. Sopockos bylinėjosi 

su Prienų seniūnu Kazimieru Sapiega dėl jų valdų ribų, kurios galutinai buvo nustatytos 1797 m. 

LDK prijungimas prie Rusijos, rekvizicijos nusiaubė Kašonių dvarą. Dvaras turėjo skirti didelius 

kiekius miltų, kruopų caro kariuomenės išlaikymui. Iš dvaro valstiečių buvo atimti geriausi žirgai. 

Sopockų dvaras turėjo didelių nuostolių, susidarė didelės skolos. Dėl to 1804 m. birželio 26 d. 

pardavė Kauno magistratui. 

Kauno miesto magistrato priklausomybėje 
Kauno miesto magistratas (dūma) valdė 1804–1910 m. 

Šie laikotarpiai: 

1. Baudžiavos laikotarpis 1804–1842 m.; 

2. Valstybinio administravimo metas 1843–1865m.; 

3. Samdomų darbininkų metas 1866–1910 m. 

Dvaro žemės buvo nuomojamos įvairiems žemvaldžiams nuomininkams. Nuomininkas mokėjo 

nustatytą piniginę nuomą (80–110 caro rublių), turėjo saugoti inventorių, gyvulius, nepardavinėti 

miškų, pievų. Įsipareigojo nedidinti lažo valstiečiams. 

Ilgiausiai (1804–1818) dvarą nuomojo Kauno pirklys Prunskis, vėliau (1818–1835) dvarininkas 

Jotkovskis. 

1834 m. dvaro nuomininkas Denksas už nuomą mokėjo metinius 200 rb., jis atestavo Kauno 

magistratui nustatant ribas su valstybės iždo areštuotu Jiezno dvaru, kurio savininkas tuo metu 

buvo Pančkovskis. 

Jau nuo 1837 m. Kašonyse buvo įsivyravęs bulvių auginimas. Kituose dvaruose bulvės buvo 

auginamos kur ne kur daržuose, o Kašonių dvare ir kaime jų buvo išauginama daug. Buvo 

auginama daug kanapių virvių gamybai. Kašonių dvaro bravore buvo pagaminta 363 statinės 

alaus. Valstiečiams lažas buvo 3–4 dienos per savaitę su pakinkytais jaučiais ar arkliais vyrams ir 

pėsčioms moterims. 

1840 m. Rusijoje dvarų reforma neleido nuomininkams rūpintis dvarų administravimu. Pereita prie 

činčo. 

1845–1851 daug krito darbinių gyvulių dėl užkrečiamų ligų. 

Kašonių dvarą sudarė 2600 ha. 



Panaikinus baudžiavą, Kašonių valstiečiai tapo laisvais valstiečiais ir sudarė darbo sutartis su 

dvaro nuomininkais. Už darbą jiems buvo atlyginama pinigais. Dalį pinigų valstiečiai išleisdavo 

žemės išpirkai. 

1866 m. buvo suprojektuotas ir pastatytas dabar išlikęs dvaro administracinis pastatas. 

1782–1795 m. Vilniaus vyskupas Jokūbas Masalskis vadovavo Abiejų tautų Edukacinei komisijai ir 

siekė, kad kaimo parapijose dirbantys kunigai vartotų lietuvių kalbą. Jis rūpinosi parapijų 

mokyklomis ir 1782–1784 m. atliko parapijų vizitaciją. Buvo jis ir Jiezne. Tuo metu Jiezno 

parapijoje buvo 207 namai (dūmai), iš jų 29 žydų, o parapijiečių skaičius tesiekė 1300 žmonių. Tai 

lėmė dažni dizenterijos, vidurių šiltinės, raupų epidemijų protrūkiai, nunešę į kapus daug 

parapijiečių. 

Jiezno parapijai priklausė Mediniškių ir Pelekonių kaimai. Apie šiuos kaimus vyskupas Jokūbas 

Masalskis tada rašė: 

Mediniškiai – į šiaurę už 1 mylios nuo Jiezno. Kelias labai prastas, klampus. 

Pelekonys – kaimas su smukle, didžioji mylia nuo bažnyčios yra į šiaurę prie Nemuno. 

1776 m. visoje LDK buvo surašyti visi dūmai, t. y. miestelių, dvarų sodybos bei valstiečių kiemai, 

atliekantys tam tikras prievoles. Dūme gyveno nuo keleto iki keliolikos gyventojų, vidutiniškai 6–7 

asmenys. Pvz., Jiezno grafystės dvaras – 1 dūmas, Jiezno rūmai – 1 dūmas, Jiezno miestelis – 20 

dūmų (120–140 gyventojų). Karčiamų miestelyje buvo dvi, vienas vandens malūnas, dvi lentpjūvės, 

Kašonių dvare – 1 dūmas, Kašonių kaime 11 dūmų (66–77 gyventojų). 

Apie Jiezno bažnyčios metrikus kunigas Pranas Bieliauskas savo knygoje „Iš Slabados kaimo – į 
Vilniaus katedrą“ taip rašo: 

„Nors bažnyčia buvo pastatyta 1643 m., tačiau Metropolijos archyve surasti metrikai pradėti vesti 

tik nuo 1710 m., ir tai ne visi, ir netvarkingi. Beveik per visą parapijos gyvavimo 

septyniasdešimtmetį nėra jokių jos veiklos įrašų. Metrikų knygose yra toks įrašas: „Nuo 1768 iki 

1773 metų mirimo metrikų visai nėra. Galimas daiktas, dėl įvairių kunigų apsileidimo, kurie gyveno 

Jiezno dvaro palociuose. 

Pirmas Jiezno klebonas buvo kunigas Vladas Pincevskis. Jis ir pradėjo 1710 m. vesti metrikų 

knygas. Per 20 čia klebonavimo metų knygose labai mažai įrašų: 1711 m. palaidoti – du; 1712 m. 

– du; 1713 m. – vienas. 1718–1720 m. nieko nepažymėta. Kunigas Vladas Pincevskis mirė 1731 

m. balandį. Po jo mirties kurį laiką nebuvo nuolatinio klebono. 

Vėliau klebonu paskirtas Antanas Mykolas Sarosekas, radęs didelę netvarką metrikų knygose, 

uoliai ėmėsi darbo. 

xxx 

Man internete pavyko surasti dvi mirčių metrikų knygas: nuo 1848 iki 1862 ir nuo 1862 iki 1882 

metų, vieną gimimo metrikų knygą nuo 1867 iki 1873 metų ir tris vedybų knygas nuo 1848 iki 1860 

metų, nuo 1860 iki 1880 metų ir trečią nuo 1880 iki 1897 metų. Iš šių knygų išsiaiškinau, kad 

Bernatoniai gyveno trijose Jiezno parapijos vietose: Pelekonių kaime, Šilinių kaime ir Mediniškių 

kaime. Daugiausia įrašų yra apie Bernatonius iš Pelekonių ir Šilinių kaimų, žymiai mažiau iš 

Mediniškių. 



Iš Jiezno parapijos metrikų knygų (gimimų, mirčių ir vedybų) išsiaiškinau, kad seniausias iš 

Bernatonių, gyvenusių Mediniškių kaime, buvo Juozapas Bernatonis. Jo žmona Liucija mirė 1851 

m., sulaukusi 99 metų. Vadinasi, buvo gimusi 1752 ar 1753 metais. Galima daryti prielaidą, kad jos 

vyras Juozapas Bernatonis buvo bent porą metų vyresnis, taigi buvo gimęs apie 1750 metus. 

Liucija palaidota Jiezno parapijos kapinėse, greičiausiai ten, kur palaidotas ir jos vyras. 

Ši seniausia Bernatonių pora užaugino du sūnus, Vladislovą ir Motiejų, bei dukrą Ievą. Abu sūnūs 

gyveno Mediniškiuose. Ievos gyvenimas nežinomas. 

Vladislovas, gimęs 1720 metais, buvo vedęs Kotryną Burbulytę, užaugino du sūnus – Juozapą ir 

Petrą (mano prosenelį). Mirė Vladislovas sulaukęs 78 metų, vos savaitę ilgiau pagyvenęs už 

žmoną Kotryną. Abu palaidoti Pelekonių kaimo kapinėse. 

Vladislovo ir Kotrynos jaunesnysis sūnus Petras (g. 1838 m.) 1860 spalio 9 d. vedė Dominiką 

Kondrotaitę iš Pečiauckų kaimo. Jam tada buvo 22 metai, o jaunajai – 20 metų. 

Ši Bernatonių pora užaugino keturis vaikus: 

Marijoną, šeimoje vadintą Mariuka, ištekėjusią už Kuprio Mediniškių kaime; 

Aleksandrą, išėjusį užkuriu į Darsūniškio parapiją, Bromos kaimą, į Keršių sodybą; 

Antaniną, vadintą Antosia, ištekėjusią už Pakrosnio prie Stakliškių kaimo; 

Joną Bernatonį, mano senelį, likusį gyventi Mediniškiuose, tėviškėje. 

Panašius duomenis radau ir 1795 m. gyventojų surašymo apraše (Centrinis valstybinis archyvas, 

fondas 515, aprašas 15, 73 byla). 

Ten rašoma, kad 1795 metais Mediniškių kaime Bernatonių nebuvo. Tuo metu ten buvo trys 

sodybos („dūmai“): 

1. Petro, Motiejaus s., Misevičiaus; 

2. Motiejaus, Lukošiaus s., Celiešiaus; 

3. Tomo, Jurgio s., Kuprio. 

Bernatonių sodyba buvo Pelekonių kaime. To kaimo sąraše 12 numeriu parašyta: 

12. Stanislovas, Baltramiejaus s., Bernatonis, 70 metų amžiaus. Jo žmona Ieva, 40 m. (gal antra), 

sūnus Juozapas, 30 metų, jo žmona Liucija, 20 m., ir sūnus Vladislovas, 2 metų. 

Antras Stanislovo sūnus Motiejus 20 m. Trečias sūnus Jokūbas 15 m. 

Remiantis šiuo dokumentu galima patikslinti šių senolių gimimo datas: 

Liucija 1795 m. buvo 20 metų amžiaus, vadinasi, buvo gimusi 1775 metais, o jos vyras Juozapas 

surašymo metu buvo dešimčia metų vyresnis, vadinasi, buvo gimęs 1765 metais. Jo tėvas 

Stanislovas surašymo metu buvo 70 metų amžiaus, vadinasi, buvo gimęs 1725 metais, o jo žmona 

(antroji) Ieva – 1755 m. Paminėtas Stanislovo tėvas Baltramiejus. Jis galėjo būti gimęs apie 1700 

metus. 

Visi šie įrašai padaryti jiems gyvenant Pelekonių kaime, tačiau Liucijos mirtis jau registruota 

Mediniškių kaime. Mediniškiuose registruoti ir jos vaikai – Vladislovas, g. 1790 m., Motiejus, g. 

1806 m., ir Ieva. 



Kokie vėjai Liuciją Bernatonienę atnešė į Mediniškius, – nežinau. Galiu tik spėti, kad gal vyriausias 

sūnus Vladislovas užkuriom atėjo į Mediniškius ir pasiėmė seną savo motiną Liuciją, 16 metų 

jaunesnį brolį Motiejų ir seserį Ievą. Pelekonyse ūkyje galėjo likti kiti Stanislovo sūnūs Motiejus 

arba Jokūbas. O gal ir kitaip buvo. Kas žino? Gal dar archyvuose pavyks ką nors rasti? 


