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Imbarės žemė – seniausia Salantų krašto apylinkė, garsėjanti gilia pra-

eitimi, žilą proistorę menančiomis kultūros paveldo vertybėmis, čia gimu-

siomis iškiliomis asmenybėmis, šiandieną ir ateitį kuriančiais žmonėmis. 

Šiemet sukako 755 metai, kai rašytiniuose istorijos šaltiniuose pirmą 

kartą buvo paminėtas Imbarės vardas. Ankstyvaisiais viduramžiais Imbarė 

buvo Vakarų Lietuvoje ir Vakarų Latvijoje gyvenusios vakarinių baltų 

genties kuršių Cėklio žemės pilies apygardos administracinis ir gynybinis 

centras. Imbarės pilies apygarda apėmė Imbarės bei dalį Kūlupėnų ir Ša-

teikių seniūnijų. Ją valdė piliakalnyje stovėjusioje ir galingai įtvirtintoje 

medinėje pilyje gyvenęs apygardos kunigaikštis. Pilį supo didelė papilio 

gyvenvietė su pagonių šventyklomis ir kapinynais, o žemutiniame papilyje 

prie Salanto jau kūrėsi protomiestas. Profesoriaus Vlado Žulkaus nuomo-

ne, XIII a. Imbarė buvo pagrindine Apuolės varžove, siekusia tapti Cėklio 

žemės administraciniu centru ir žemės kunigaikščio rezidencija (sostine). 

XIII a. viduryje prasidėjusi Livonijos ordino kryžiuočių agresija į pie-

tinių kuršių žemes ir po jos sekę istoriniai įvykiai bei juos lydėję ekonomi-

niai ir socialiniai procesai Imbarės klestėjimo laikus paliko tyrinėti istori-

kams. Laikui bėgant lyderio vaidmuo regione teko Salantams, o Imbarė li-

ko nedidelis, ramus, atokiau nuo didesniųjų pajūrio regiono centrų nutolęs 

Kretingos rajono kaimas.  

Šiandien garbingu Imbarės vardu vadinamas ne tik kaimas, bet ir šio 

regiono centrą Salantus supanti seniūnija, o Imbarės žemės istoriją ger-

biantys ir jos ateitį kuriantys gyventojai susibūrė į Imbariečių draugiją. 

Šiame leidinyje Imbarės žeme vadinsime Gaivališkės, Gargždelės, Ged-

gaudžių, Imbarės, Skaudalių ir Žvainių kaimus, kurių gyventojus jungia 

Imbarės kaimo bendruomenė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senieji gyventojai 

 

Archeologinės vietos ir radiniai leidžia manyti, kad pirmieji sėslūs gy-

ventojai Imbarės žemėje įsikūrė II tūkst. prieš Kr. Apie tai liudija Žvainių 

kaime rastas įtveriamasis keturkampis gludintas akmens kirvelis, Gaivališ-

kėje aptiktas akmeninis laivinis kovos kirvis. 

Pirmųjų gyventojų gimininės bendruomenės kūrėsi prie Salanto ir jo 

intakų. Apie tai liudija Imbarėje ties Salanto ir Pilsupio santaka aptiktos se-

novės gyvenvietės liekanos, Reketėje prie Blendžiavos rastos titnago skel-

tės, Gaidžio kalne ir šalia jo esančiose Salanto slėnio terasose prie Žvainių-

Salantų aptinkami radiniai. 

Imbarėje prie Salanto stovėjo nedideli, keturkampio plano, stulpinės 

konstrukcijos pastatai, kurių sienos buvo išpintos virbais ir šilumai palai-

kyti apkrėstos moliu. Patalpas šildė apvaliose duobėse įrengti židiniai, nau-

doti ir maisto gamybai.  

Pagrindiniai pirmųjų gyventojų verslai buvo medžioklė, žvejyba ir ran-

kiojimas. Be to, jie jau augino gyvulius, dirbo žemę. Karybai, medžioklei, 

žvejybai, žemdirbystei ir buičiai naudojo iš titnago, akmens, rago, kaulo ir 

medžio pasigamintus ginklus, darbo įrankius, buities ir namų apyvokos 

reikmenis, iš molio nulipdytus indus.  

Dažnėjant priešų antpuoliams, Imbarės bendruomenė I tūkst. prieš Kr. 

persikėlė į Salanto ir Pilsupio santakos aukštumos kyšulį, kuriame įsirengė 

įtvirtintą gyvenvietę (piliakalnį). Jos kiemą iš visų pusių juosė gynybinė 

siena, kurią sudarė dvi ly-

giagrečios į žemę sukaltų 

stulpų eilės, tarpai tarp ku-

rių buvo užpildyti horizon-

taliais rąstais ir apkrėsti 

moliu. Palei sieną kiemo 

pakraštyje stovėjo ilgi ant-

žeminiai stulpinės konstru-

kcijos pastatai.  

Žmonės jau pažinojo 

geležį ir žalvarį, kuriuos į-

sigydavo mainų ir prekybos keliais, tačiau buityje tebenaudojo titnago, ak-

mens, rago, kaulo ir medžio įrankius.  

I tūkst. prieš Kr. pabaigoje – pirmaisiais amžiais po Kr. įtvirtintos gy- 
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Imbarės įtvirtinta gyvenvietė I tūkst. prieš Kr. 

Sigito Lasavicko rekonstrukcija 



venvietės gynybinė siena buvo praplėsta iki 2 m pločio, o palei ją kieme 

pastatyti tvirtesni stulpinės konstrukcijos pastatai, kurių sienos buvo jau 

gulsčių rąstų, apkrėstų moliu.   

II-IV a. gyventojai jau plačiai naudojo metalinius dirbinius – geleži-

nius ietigalius, kirvius ir peilius, žalvarinius papuošalus. Metalus pirkliai 

atveždavo iš kitų kraštų, nors geležį imbariečiai jau mokėjo pasigaminti ir 

patys. Ją lydė iš vietinės balų rūdos kitapus Pilsupio įrengtose rūdnelėse. 

Pradėjus irti gimininei bendruomenei, dalis gyventojų III a. grįžo prie 

Salanto, o kiti įsikūrė priešais piliakalnį už Pilsupio esančioje aukštumoje. 

Taip susiformavo atvira senovės gyvenvietė, susidedanti iš žemutinio ir 

aukštutinio papilio. Joje, kaip ir piliakalnyje, III-VIII a. stovėjo keturkam-

pio plano stulpinės konstrukcijos pastatai.    

 
 

Gimininei bendruomenei išyrus, V-VI a. piliakalnis tapo apylinkėje į-

sikūrusių teritorinių žemdirbių bendruomenių gynybine pilimi, į kurią 

žmonės subėgdavo gintis artėjant priešui. Tobulėjant karybai, VI-VII a. ji 

buvo stiprinama: atnaujintos gynybinės užtvaros, į šiaurę nuo pilies pasta- 
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tytas įtvirtintas priešpilis, kurį nuo aukštumos saugojo akmenimis sutvirtin-

tas 2 m aukščio pylimas su 2 m pločio dviguba medine gynybine siena bei 

pylimo papėdėje iškastas gilus griovys. Pilyje gyveno apylinkės valdovas 

su šeimyna, kariauna ir žyniais. 
 

XIII amžiaus Imbarės pilies vaizdas nuo Salanto upės. 

Sigito Lasavicko rekonstrukcija 
 

I tūkst. pabaigoje – II tūkst. pradžioje Imbarės pilis buvo dar labiau įt-

virtinta, pylimai praplatinti ir paaukštinti. Didysis priešpilio pylimas išplės-

tas iki 25 m pločio ir 5 m aukščio, o tarp jo ir aukštumos iškasti 3 gilūs 

grioviai ir supilti dar 2 pylimai su medinėmis gynybinėmis užtvaromis. 

Tvirtovę apjuosė galinga, dviguba, 2 m pločio medinė gynybinė siena su 

kuorais. Šaltiniuotame priešpilio pietiniame pakraštyje buvo iškastas šuli-

nys, kurio vanduo gelbėdavo pilies gynėjus priešui apgulus tvirtovę.  

Papiliai IX-XIII a. išaugo. Juose stovėjo jau rentiniai, daugiausia 4 x 4 

m dydžio pastatai, kuriuos šildė iš akmenų sukrautos apie 1 m2 dydžio kros-

nys. Nuo laukinių žvėrių ir neprašytų svečių papilius saugojo aukštos ašt-

riakuolių tvoros. Manoma, kad aukštutinio papilio gyventojai daugiausia 

vertėsi žemdirbyste ir gyvulininkyste, o žemutiniame papilyje gyveno ama-

tininkai, pirkliai ir žvejai.  

Manoma, kad X-XIII a. senovės gyvenvietė stovėjusi Salanto terasose 

ties Žvainių ir Salantų riba. Čia kraštotyrininkas Ignas Jablonskis rado tam 

laikotarpiui būdingo kultūrinio sluoksnio pėdsakų – suodžių, anglių, kera-

mikos šukių, akmens dirbinių. Legendos pasakoja, kad Gaidžio kalne sto-

vėjusią gyvenvietę ir bažnyčią (gal pagonių alką?) sudegino kryžiuočiai. 

Kol kas nežinome kur gyveno senieji Reketės gyventojai, palikę II-

XIII a. kapinyną. Netoli jo prie Blendžiavos yra nedidelė, Pilale vadinama 

kalvelė. Pasakojama, kad čia senovėje stovėjusi žemaičių pilis,  kurios  gy- 
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nėjai kovoję su rusais, švedais, kad pilalėje pakastos švedų prisiplėštos 

brangenybės, Napoleono turtas. 1996 m. atlikti tyrimai parodė, kad kalvelė 

yra natūrali, susiformavusi upei keičiant vagą ir plaunant aplinkines že-

mes. Kultūrinio sluoksnio joje nerasta. 

Senieji Imbarės žemės gyventojai mirusius gentainius I tūkst. prieš 

Kr. antroje pusėje laidojo pilkapiuose, kurie išliko Žvainių kaime, Gaidžio 

kalno pietinėje dalyje. Jie nuo 5,5 iki 10 m skersmens ir iki 0,7 m aukščio, 

supilti iš smėlio, žvyro ir akmenų. Pilkapio viduje dviem aukštais sukrauti 

du koncentriniai akmenų vainikai, tarp kurių ir viduryje pastatytose moli-

nėse urnose arba nedidelėse duobutėse, apsupti iš smulkesnių akmenų su-

dėliotų vainikėlių, palaidoti sudegintų mirusiųjų palaikai.  

Po Kristaus pagonių 

kapinės veikė Gaidžio kalno 

šiaurinėje dalyje, Imbarėje į 

šiaurę ir pietus nuo piliakal-

nio bei Reketėje.  

II-V a. mirusieji laidoti 

nedeginti, skobtiniuose kar-

stuose arba be jų, su gausio-

mis įkapėmis – ginklais, 

darbo įrankiais, namų apy-

vokos reikmenimis, papuo-

šalais. Kapus juosė tarpusa-

vyje besijungiantys akmenų 

vainikai.  

Viename Reketės V a. 

pabaigos kape šalia kario 

rastas palaidotas žirgas. 

Manoma, kad šis vyras bu-

vęs bendruomenės vadas ar 

labai įtakingas karys.  

VIII-XIII a. mirusieji laidoti sudeginti ir nedeginti, su įkapėmis. Miru-

siųjų deginimo paprotys įsivyrauja X a. Sudeginti palaikai su laužavietės 

liekanomis buvo supilami į apvalias duobes. Iš pradžių greta palaikų buvo 

dedamos sveikos įkapės, o vėliau jos būdavo deginamos kartu su miru-

siuoju arba sulaužomos ir įmetamos į duobę laidojimo apeigų metu.   

Svarbų vaidmenį senieji gyventojai skyrė tikėjimui. Imbariečiai turėjo 

net kelias alkas (pagonių šventyklas). Anksčiausiai įrengta tarp aukštutinio 
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papilio ir kapinyno veikusi alka. 

Tai buvo beveik apskrita, smul-

kiais akmenimis nubarstyta 6 m 

skersmens aikštelė, kurios viduryje 

gulėjo 0,9 x 1,1 x 1,4 m dydžio ap-

eiginis akmuo. Jo vienoje pusėje 

buvusios išgręžtos 75 duobutės, 

kurių skersmuo 3-6 cm, o gylis – 

0,5-2 cm. Aplink akmenį gulėjo 

dar 6 panašaus dydžio akmenys be 

jokių ženklų. Aikštelės rytinėje da-

lyje buvo įrengta ugniavietė. 

Kita alka veikė netoli Salanto ir Al-

kupio santakos. Joje gulėjo 1,66 x 1,45 x 

0,86 m dydžio apeiginis akmuo, kurio vir-

šutinėje plokštumoje buvo išgludintos 55 

duobutės. Greta jo stovėjo kitas, Šventyk-

los vartais vadintas akmuo.   

Manoma, kad su šia alka ir pagonių 

apeigomis galėjo būti susijęs  mitologinis 

akmuo, vad. Laumės kūliu. Jis stambus, 

4,2 x 3,2 x 1,5 m dydžio, viršutinėje plok-

štumoje turi pėdos formos įdubimą. Pasa-

kojama, kad ant akmens laumės pjovusios 

pavogtas avis ir veršius. Seniau vaikams 

drausdavo eiti prie akmens, kad laumė ne-

pagriebtų. 

Akmenys su duobutėmis paplitę šiau-

rės-šiaurės rytų Europoje ir naudoti nuo I 

tūkst. prieš Kr. iki XIII a. Kadangi jie ran-

dami netoli kapinynų, todėl siejami su mi-

rusiųjų kultu. 

Šventykla I tūkst. pirmoje pusėje bu-

vusi įrengta ir pilyje. Ją sudarė kiemo pakraštyje akmenimis išgrįsta pusiau 

apskrita 2 m pločio aikštelė, ties kurios viduriu stovėjo medinis stulpas – 

dievybės simbolis. 

Žemutinio papilio gyventojai taip pat turėjo alką,  veikusią  piliakalnio 
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Reketės V a. raitas karys. 

 
Imbarės-Laivių apylinkių karys 

XI-XII a.  

 

 
 

Imbarės papilio alkos akmuo su duobu-

tėmis. V. Daugudžio nuotr., 1984 m. 



papėdėje. Tai buvo nedideliais skaldytais akmenimis nuberta aikštelė, ku-

rioje degė ugnis ir stovėjo 0,8 x 1,2 x 1,4 m dydžio apeiginis akmuo glu-

dinta viršutine plokštuma. Alka datuojama I tūkst. antrąja puse – XIII a.  

Tuo pat metu šventykla veikė ir ant Gaidžio kalno. Ją ženklina šlaite 

gulintis 1,35 x 1,4 x 0,7 m dydžio akmuo gludintu paviršiumi. Gal tai ir 

yra padavimuose minimos kryžiuočių sudegintos senosios Gaidžio kalno 

bažnyčios (pagonių šventyklos) aukuras.  

Įdomu tai, kad ir legendos Gaidžio kalną sieja su pagonių tradicijo-

mis. Pasak jų, Gaidžio kalne gyveno Alkos kalno vaidilutės, kurios čia au-

gino ir maitino šventyklos žalčius.  

 

Imbarės pilies apygarda 

Istorijos šaltiniai leidžia manyti, kad XI-XIII a. Imbarė buvo stambi 

pietinių kuršių pilis, kuriai turėjo priklausyti Imbarės, Žvainių-Salantų, 

Reketės ir Kūlsodžio teritorinės bendruomenės.  

Imbarė priklausė kuršių Ceklio žemei ir buvo labai svarbi jos vakari-

nių sienų gynybinė pilis, apygardos kunigaikščio rezidencija. Imbarės pi-

lies apygardos kunigaikščiui turėjo būti pavaldūs ne tik Žvainių-Salantų, 

Reketės ir Kūlsodžio teritorinių  bendruomenių vadai, bet ir mažesnių –

Laivių, Sauserių, pilių valdovai. Manoma, kad  Imbarės pilies apygarda ri-

bojosi su Mosėdžio, Ginteliškės ir Kartenos pilių apygardomis. Pilis stovė-

jo Ceklio žemės pakraštyje, kurį nuo vakaruose esančių Pilsoto ir Mėgu-

vos žemių skyrė Grūšlaukės-Vaineikių-Kūlupėnų miškų masyvas. 

XIII a. Imbarė turėjo protomiestui būdingų bruožų: aplinkui pilį plytė-

jo amatininkų papilio gyvenvietė, kurioje jau buvo susiformavusi gatvių 

sistema.    

Imbarės pilies apygardoje buvo įsikūrusi pagrindinė šio regiono pago-

nių šventykla, veikusi Alkokalnyje (Alkos kalne).  

1252 m. pilį užėmė pajūrį užgrobę Livonijos ordino kryžiuočiai. Kur-

šo vyskupui Henrikui dalinantis su Livonijos ordino magistru užimtas 

žemes, 1253 m. balandžio 5 d. pirmąkart paminėtas Imbarės (Embare) var-

das. Manoma, kad pilis galutinai apleista ir sunaikinta apie 1260-1263 m., 

kryžiuočiams malšinant kuršių sulikimą. 

Kryžiuočių bandymus apkrikštyti Imbarės žemės žmones mena aukš-

tutinės ir žemutinės alkų apeiginių akmenų padėtis. Jie rasti duobėse, gu-

lintys apeigoms naudota duobėtąja ar gludinta plokštuma į apačią. Tai ro-

do, kad naikinant pagonių šventyklas, apeiginiai akmenys buvo apverčia-

mi ir užkasami šalia iškastose duobėse.  
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Kryžiuočių agresijos metu nemažai kuršių žuvo kovose, pateko į ne-

laisvę arba buvo iškeldinta į kitas sritis. Kiti patys pasitraukė į Žemaitiją. 

Ištuštėjusioje žemėje liko tik saujelė senųjų krašto gyventojų, kurie išsau-

gojo mums senuosius hidronimus, Imbarės vardą, perdavė ainiams garbingą 

Imbarės žemės praeitį menančius pasakojimus, virtusius padavimais ir le-

gendomis.  

 

Imbarės piliakalnio padavimai 

Imbarės vardas rašytiniuose šaltiniuose rašomas įvairiai: Embare, Im-

bory, Jmbory, Имборы, Имбары, Инбары,  Имброды, Imbarai. Tik tarpu-

kariu nusistovėjo įprasta vietovardžio forma – Imbarė. 

Kalbininkai vietovardį kildina iš žodžio 

baras (lauko ruožas). Tačiau senoliai mano ki-

taip. Pasakojama, kad piliakalnyje seniau sto-

vėjo galinga pilis, kurios valdovo dukra įsimy-

lėjo belaisvį kryžiuotį ir padėjo jam pabėgti. 

Už tai motina ją užkeikė (sen. žem. inbarė, įba-

rė), pasmerkdama amžius vienatvėje gyventi 

išmirusioje ir pašaliečiui nematomoje pilyje. Iš 

vienatvės ją išvaduoti galės tik jaunas smuiki-

ninkas, kuris sugebės smuiko garsais nuimti 

burtus, išdrįs pamilti merginą ir pasiaukoti su 

ja vienintele bendrauti ir tik jai smuikuoti. Ne 

sykį žmonės girdėjo Salanto slėnyje nuo pilia-

kalnio aidinčius užkeiktos (įbartos) merginos 

dainos žodžius ir ėmė ją vadinti Inbare.   

Praėjus daug metų netoliese užaugo gražus 

jaunuolis Puika, kuris buvo nepamainomas jaunimo vakarėlių smuikinin-

kas. Kartą vėlai grįždamas namo, jis sustojo prie piliakalnio, prisiminė se-

nolių pasakojimus ir ėmė griežti mėgstamiausią savo melodiją. Nors ir drą-

sus buvo, tačiau labai išsigando, kai kalne pasigirdo kurtinantis ūžesys ir iš 

miglos išnyro rūmai su švytinčiais langais, o nuo pilies kuorų pasklido mer-

ginos daina, kviečianti užeiti. Ilgai nedrįso Puika žengti į tą pusę, tačiau 

kvietimui pasikartojus įsidrąsino ir įėjo į pilies menę. Joje išvydo nuosta-

baus grožio merginą, kurią iš karto pamilo. Jai pasipasakojus apie užkeiki-

mą, Puika pasižadėjo Inbarę amžinai mylėti, tik su ja bendrauti ir jai vienai 

smuiku griežti. Jiedu jautėsi laimingi, atšoko vestuves ir ilgai vienu du lai-

mingai gyveno.  
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Legendinė Inbarė. 

Skulptorius Liudas 

Ruginis, 2003 m. 



Tačiau metams bėgant Puika ėmė ilgėtis draugų ir linksmų jaunimo 

vakaronių. Jis norėjo pasikviesti draugus į pilį, parodyti jiems gražiąją 

žmoną, pasidalinti gyvenimo džiaugsmais. Tačiau viskam trukdė duotoji 

priesaika. Kartą pro menės langus jis pamatė riešutaujančius ir besilinks-

minančius draugus. Nė pats nepajuto, kaip su smuiku rankose pasirodė ant 

pilies kuorų ir užtraukė melodiją, norėdamas atkreipti jų dėmesį. Staiga pi-

lis su visais rūmais prasmego, o Puika su Inbare paliko stovėti ant didelio 

pliko kalno, ties kurio viduriu žiojėjo didžiulė skylė.   

Išsivadavę nuo užkeikimo, Puika su Inbare nusileido nuo kalno ir įsi-

kūrė netoli dingusios pilies. Jiems mirus, žmonės vietovę pavadino gra-

žuolės Inbarės vardu. 

Piliakalnį imbariečiai nuo seno vadina Pilale, Pilaliu, pasakoja, kad 

kalną žmonės senovėje supylė rankomis. Piliakalnyje per Jonines rinkosi 

Imbarės jaunimas, vyko įvairios šventės. 

Padavimai mena, kad ant kalno stovėjo didelis dvaras, kurio valdovas 

turėjo daug baudžiauninkų. Jis juos žiauriai mušdavo, žudė. Dėl to dvaras 

tapo užkeiktas ir nugrimzdo skradžiai žemę, o iš tos vietos įvairios baidyk-

lės vakarais kyla. Sakoma, kad ten, kur tas ponas su dvaru pražuvo, yra pi-

liakalnyje duobė ir šaltinis, kuris nuolat verda. Kartą žmonės surišo kelias 

kartis ir gramzdino į dugną, bet jo niekaip nepasiekė.  

Esą, kalno požemiuose slypi dideli užkeikti turtai. Dėl to piliakalnį 

bandė kasinėti lengvatikiai, ieškoję įėjimo į požemius. Vienas žmogus su-

sapnavo, kad požemių durų raktas guli Salanto upės sietuvoje netoli pilia-

kalnio. Reikia tik dvyliktą valandą dienos nerti į tą sietuvą, rasti akmenį, o 

po juo – raktą. Kam pavyks išimti raktą, tas ir taps turtų savininku.  

Kitas padavimas mena, jog kiaules prie Pilalės ganydamas piemuo 

pastebėjo, kad viena kiaulė dažnai ėmė lankytis kalne. Jis pasekė ją ir šlai-

te rado urvą, kuriuo eidamas pateko į didelę patalpą. Joje išvydo avižas 

beėdančius gražiausius žirgus, prie kurių prisigretinusi kiaulė smaguriavo 

avižomis. Grįžęs piemuo apie viską papasakojo šeimininkui. Tas griežtai 

uždraudė vaikui daugiau eiti tenai: jeigu kiaulė pareis – gerai, o jei ne – te-

gul jos neieško. 

Vieni padavimai pasakoja, kad piliakalnį supylė su švedais kariavę 

lietuviai, o pasak kitų – švedai. Esą, senovėje kalne įsitvirtino švedų ka-

riuomenės būrys, kuriam vadovavo du broliai. Jie apjuosė kalną pylimu, 

pasistatė pilį ir daug metų joje gyveno. Broliai iš karo žygių parsigabenda-

vo daug grobio, greitai smarkiai praturtėjo, supylė skersai kalno naują py-

limą, atsitverdami vienas nuo kito ir pilį pasidalindami pusiau. Sykį vyre- 
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resnysis brolis sumanė užgrobti jaunėlio turtus, išvijo iš pilies jo karius, o jį 

patį užmušė. Kai su užgrobtais turtais brolžudys peržengė pilį skyrusį pyli-

mą, žemė prasivėrė ir prarijo jį drauge su turtais ir kariais. Esą, toje vietoje 

ir šiandien įduboje telkšo vanduo. 

Legendos ir padavimai kėlė imbariečių susidomėjimą gimtojo kaimo 

praeitimi, ugdė pagarbą istorijai, kultūros paveldui ir senolių atminimui.  

 

Istorinė Imbarės žemės raida XVI–XX a. pr. 

Lietuvai susigražinus pajūrio žemes, į jas XV a. pradėjo keltis žemai-

čiai, kurie asimiliavo senuosius gyventojus kuršius, ėmė kurti taikių žem-

dirbių gyvenvietes – kaimus. Taip istorinėje Imbarės žemėje XV-XVI a. su-

siformavo keletas kaimų, kuriems valdyti XVI a. buvo įkurti Imbarės ir 

Skilandžių dvarai. Imbarės dvaras iš pradžių stovėjo piliakalnyje, o XVII a. 

antroje pusėje persikėlė į Dvarlaukį.   

Praeities tyrinėtojai mano, kad tapę krikščionimis Imbarės žemės gy-

ventojai dar ilgai garbino pagoniškus dievus. Apie tai liudija prie Salanto 

upės ąžuolyne išlikusi alka, įrengta šaltiniuotoje šlaito griovoje. Tai apie 6 

m skersmens akivaras, iš kurio link Salanto teka šaltinis. Akivare gausu ak-

menų, kurių vienas netaisyklingo kūgio nupjauta viršūne pavidalo, 80 x 76 

x 73 cm dydžio, primena ant šono nuverstą aukurą įdubusiu paviršiumi. 

Prie akivaro guli  75 x 55 x 45 cm dydžio akmuo apskaldytais šonais, kurio 

viršuje iškaltas 24-28 cm skersmens dubuo. Atokiau nuo jų, šlaite ant šono 

guli 1,2 x 1,18 x 0,65 m dydžio akmuo su 43-44 cm skersmens dubeniu.  

Pasakojama, kad toje vietoje prie akivaro prieš Antrąjį pasaulinį karą 

augo labai storas, išpuvusiu vidumi ąžuolas. Padavimai mena, kad akivare  

nuskendo dvaras ar karalaitės rūmai, kad miške vaidenasi įvairios baidyk-

lės, kad praeiviai čia paklysdavo ir ilgai klajodavo, kol rasdavo kelią namo, 

kad šioje vietoje šalia akivaro prancūzai pakasę auksą. 

Vietovę tyrinėjant, 20-30 cm gylyje rasta laužavietės pėdsakų. Mano-

ma, kad čia buvusi slapta pagonių šventovė, veikusi krikščionybės laikais. 

Ji galėjo veikti XV-XVI a., ankstyvosios krikščionybės laikais, kai dar ga-

jos buvo pagoniškos tradicijos. Neatmestina, kad šventoji ugnis čia deginta 

XVI-XVII a. vykusios reformacijos laikais, kai nemaža dalis gyventojų grį-

žo prie pagonybės. 

Pirmasis Imbarės žemėje 1511 m. paminėtas Reketės (Ряксты) kaimas, 

o 1556 m. – Skilandžiai (Скиланде). 1585 ir 1593 m. minimi Imbarės (Им-

боры, Imbory) ir Skaudaičių (Скавдайте, Skawdaycie) kaimai. Tuo pat 

metu atsirado ir Gargždelė.       
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Reketės (XVI-XIX a. – Rekiecie, Рекеце) vardo kilmė nėra aiški. Lie-

tuvių kalbos žodyne rekete vadinamas žvaigždutės pavidalo ramių vande-

nų dumblis (Pediastrum), o rekečiu (reketis) – labai šakotas medis, iš ša-

koto medžio padarytas stulpas puodynėms mauti ant šakų, trikojis duonku-

biliui ar katilui pastatyti. 

Skaudaičių pavadinimas kilęs iš asmenvardžio Skaudas. Matyt, tai bu-

vo pirmasis kaimo naujakurys. Įdomu, kad vietovardis nuo XVI a. turėjo 

keletą formų – Skawdele, Skauducie, Скавдале, Скавдуце, Скавдайце, 

Skaudeliai, kol XX a. tapo Skaudaliais. 

Gargždelei (Garżdele, Горждели, Gargždeliai) vardą davė gargždas – 

suapvalinta nuosėdinė uoliena, kurią sudaro iki 10 cm skersmens apvalūs 

akmenukai. Jų čia niekados netruko.   

Skilandžių pavadinimas kilo iš asmens vardo Skilandis. Tačiau tauto-

saka nenori su tuo sutikti. Legendos mena, kad Alkos kalno šventykloje 

garbinamas žalčių dievaitis Pilvytis labai mėgo skilandžius. Nedrįsdami 

eiti į šventyklą pas žynį, apylinkės žmonės nešė aukas ant Gaidžio kalno 

gyvenusioms vaidilutėms, kad jos skilandžius nuneštų dievaičiui. Dėl to 

vietovę buvo pradėta vadinti Skilandžiais, o įsikūrus čia kaimui ir dvarui, 

šį vardą perėmė naujakuriai. 

Iš pradžių visi kaimai buvo kupetiniai, sodybos ir žemės rėžiai padri-

kai išsimėtę visoje kaimo žemėje, dažniausiai prie upių ir upelių. Valakų 

reformos metu XVI a. antroje pusėje dirbamos kaimų žemės buvo padalin-

tos į tris stačiakampius laukus, kuriuose kiekviena žemdirbio šeima gavo 

po rėžį žemės. Viename iš sklypų buvo parinkta vieta gyvenvietei, į kurią 

perkeltos ir abipus pagrindinio kelio pastatytos visos sodybos. Miškai, ga-

nyklos ir pievos liko bendram kaimo naudojimui.    

Reketės ir Gargždelės kaimai išaugo abipus Salantų-Šateikių kelio, 

kuriuo ėjo svarbus prekybos traktas, jungęs Žemaičius su Liepoja ir Ryga, 

o Kuršą su Prūsija.  Į šį kelią įsiliejo Nasrėnų-Gargždelės kelias,  abipus 

kurio išaugo Skaudalių ir Imbarės kaimai. Imbarės gyvenvietė atsidūrė ry-

tiniame kaimo žemių pakraštyje dar ir dėl to, kad prie Salanto esanti žemė 

priklausė Imbarės dvarui.   

Kaimynystėje esantys Imbarės ir Reketės kaimai XVI a. tapo Platelių 

seniūnijos Imbarės ir Reketės vaitysčių administraciniais centrais. Reketės 

vaitystei priklausė Reketės, Žabyčių, Gailaičių ir Skaudaičių, o Imbarės 

vaitystei – Imbarės, Barzdžių, Klausgalvų, Nasrėnų, Kūlupėnų ir Vainiu-

taičių kaimai.  

1585-1593 m.  sudaryti  inventoriai  liudija,  kad Reketės kaimui prik- 
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1585 m. Imbarės kaimo valstiečių sąrašas 

Jonas Bučaitis                     Jonelis Dirkšaitis              Macius Dirštaitis  

Gricius Jurgaitis                 Grigutis Jurgaitis               Andrutis Jonaitis 

Gricius Jonaitis                  Grigalius Jonaitis               Grigutis Jonaitis 

Mikalojus Jonaitis             Baltromejus Kasperaitis     Jonelis Kasperaitis 

Pečiulis Kasperaitis            Tomas Laivaitis                Grigelis Lukašaitis        

Jurjonas Mickaitis              Vaitkus Mickaitis              Vaurus Mykolaitis 

Stasys Mikalojaitis              Jokūbas Mikšaitis             Ščeputis Mikšaitis        

Gedvilas Mikšas                 Ščeputis Mikutaitis           Andrutis Stančelaitis        

Urbonas Stančelaitis          Urbonas Stankaitis             Gricius Tomašaitis            

Ščeputis Tomašaitis           Pauliukas Preičiūras           Jokūbas Vėlaitis                

Balčius Vitkaitis     
1593 m. Reketės kaimo valstiečių sąrašas 

Grikša Budraitis              Mikalojus Budraitis             Petras Budraitis  

Sepas Budraitis               Jonas Čepaitis                      Stanislovas Čepaitis  

Matutis Dargvilaitis        Valutis Dargvilaitis             Andrius Diburaitis  

Baltrutis Diburaitis          Kasparas Diburaitis             Petras Diburaitis  

Baltutis Diburis               Šimkus Diburis                    Urbonas Diburis  

Martynas Dirkstaitis        Jonelis Grigaitis                   Mikalojus Grigaitis 

Povilas Ignataitis             Kasparas Jurjanaitis             Mikas Jurjanaitis 

Vaitiekus Karpaitis          Motiejus Kerpaitis               Mikalojus Kukelis 

Motiejus Kurpaitis su sūnumi Vaitiekumi                   Jakutis Lozaitis 

Urbonas Lozaitis              Macius Satelkaitis               Jonas Sepaitis 

Vaitiekus Sierutaitis         Simutis Malogaitis              Ščepanas Martinaitis  

Tomas Miklašaitis           Vieckus Mikalojaitis            Grikša Milaitis  

Sepas Milaitis   su sūnumi Stasiu                                  Stanislovas Milaitis  

Vieckus Milaitis              Grigutis Petraitis                   Macius Olechnaitis  

Macius Petrikaitis            Mykolas Petrikaitis               Macius Saunikaitis  

Povilas Simonaitis         Markus Sokuraitis               Martynas Stanislovaitis  

Ščepanas Stankaitis         Stančius Stankaitis                Grigalius Šutis  

Andrius Ziburaitis  
1593 m. Skaudaičių (Skaudalių) kaimo valstiečių sąrašas 

Grigalius Beniušaitis        Motiejus Beniušaitis         Stanislovas Beniušaitis 

Stanislovas Brešitis          Mikalojus Budraitis          Motiejus Budraitis 

Petras Budraitis                Povilas Budraitis               Stepas Budraitis 

Baltrutis Diburys              Šimkus Diburys                Urbonas Diburys 

Motiejus Eglenis              Grigutis Gailaitis               Petras Gaurus 

Jonas Katelaitis                Baltromiejus Kripaitis        Jaugutis Lozaitis 

Jonas Mikytaitis               Stepas Mykolaitis              Venckus Mykolaitis  

Stanislovas Milaitis          Stasys Milaitis                   Urbonas Petraiti 

Jokūbas Pulkokis              Petras Simonaitis               Povilas Simonaitis 

Markus Skerutaitis            Motiejus Stankaitis           Stanislovas Stankaitis 

našlė Sofija Skerutaitienė 



lausė 38, Imbarės – 32, o Skaudaičių – 18 valakų (1 valakas – apie 21 ha) 

dirbamos žemės, kurią iš Platelių dvaro nuomavo Reketėje 52, Imbarėje – 

36, Skaudaliuose – 31 valstiečių šeima. Imbarės vaitu 1585 m. buvo Šče-

putis Mikutaitis, o 1593 m. – Balčius Vitkaitis. Reketės vaitas Grigutis 

Srutaitis gyveno Skaudaičių kaimo bendrose žemėse įkurtame Skaudaičių 

užusienyje (vienkiemyje). 1585 ir 1593 m. minimas Imbarės kaimo kalvis 

Vaurus Mykolaitis, o 1593 m. dalį kaimo žemių nuomavo bajoras Povilas 

Gečaitis iš Ginteliškės kaimo. 

Skilandžių ir Gargždelės kaimų valstiečiai priklausė Skilandžių dva-

rui. Skilandžių ir Gargždelės žemių pietiniame pakraštyje bendro naudoji-

mo ganyklose ir miškeliuose XVII a. įsikūrė Jurgaičių ir Gedgaudžių kai-

mai. Jiems vardus davė šių žemių naujakuriai Jurgis ir Gedgaudas. Panašu, 

kad Gedgaudo vardu buvo pradėtas vadinti ir jo žeme tekantis upelis. 

Būdamas geografiškai patogioje vietoje Skilandžių kaimas sparčiai 

vystėsi, tapo svarbiu prekybos centru, didžiausia regiono gyvenviete. 1567 

m. jame buvo turgavietė, 4 gatvės ir 27 namai, 1630 m. pastatyta bažnyčia, 

o 1638  m. Skilandžių miestelis ir dvaras pavadinti Salantais.  

XVI-XVIII a. kiekvie-

nas kaimas turėjo kapines. 

Joms vieta būdavo parenka-

ma bendro naudojimo že-

mėje, prie upelio, kalvelėje 

arba aukštumos viršūnėje. 

Imbarėje vienos kapi-

nės veikė prie dvaro, Dvar-

laukio aukštumoje greta ka-

pinyno, o kitos – šalia kai-

mo tarp Kūlupio ir Gedgau-

do upelių. Gedgaudžiuose jos įrengtos kalvoje tarp Gedgaudo upelio ir 

Gargždelės kelio. Kitų kaimų kapinių vietos nėra žinomas. Pastačius Ski-

landžiuose bažnyčią, mirusiuosius pradėta laidoti jos šventoriuje. 

Tais laikais mirtingumą didino maro, šiltinės ir kitų ligų epidemijos. 

Pvz.,  po XVI a. viduryje siautusio maro Skaudaičių kaime 1585 m. gyve-

no tik 9 valstiečių šeimos, o kitos sodybos stovėjo tuščios. Nuo šios bai-

sios ligos mirusių laidojimo vietą pradėta vadinti Maro kapais, o vėliau šis 

vardas prigijo ir visoms kapinaitėms. Jas apjuosdavo akmenų ar žemių ap-

tvaru, grioviu, o viduryje pastatydavo koplytėlę, stogastulpį, keletą kryžių. 

Uždraudus laidoti bažnytinėse ir kaimų kapinėse, XIX a. pradžioje Gargž- 
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delės kaime prie Salantų-Šateikių kelio pradėjo veikti Salantų parapijos ka-

pinės, kuriose Telšių apskrities maršalka ir Salantų dvarininkas Leopoldas 

Gorskis 1824 m. pastatė Šv. Barboros koplyčią ir varpinę.  

Šalia katalikų kapinių, toliau nuo kelio, veikė protestantų kapinės. Jose 

laidoti Salantų dvare tarnavę evangelikai liuteronai ir reformatoriai (kalvi-

nai). Jurgaičių kaimo pakraštyje prie Salanto XIX a. buvo įrengtos Salantų 

miestelio žydų bendruomenės kapinės. 

Paskelbus 1831 m. caro manifestą dėl visuotinio rekrūtų ėmimo, Salan-

tų apylinkės valstiečiai atsisakė mokėti valdžiai mokesčius, atlikinėti bau-

džiavos prievoles, eiti į rekrūtus. Prasidėjus sukilimui, Gargždelėje valstie-

čiai sulaikė grafo M. Zubovo Grūšlaukės dvaro valdytoją Karnilavičių, ku-

rio nekentė už žiaurų elgesį su baudžiauninkais. Apkaltinę jį maišant su 

aguonomis iš Prūsijos sukilėliams gabenamą paraką, čia pat nužudė. 

Stambiausias Imbarės žemės kaimas XIX a. tebebuvo Reketė. 1846 m. 

joje stovėjo 30, Imbarėje – 18, Gedgaudžiuose – 11, Gargždelėje – 10, o 

Jurgaičiuose – 5 žemdirbių sodybos. Skaudaičių (Skauducie) kaime buvo 

10, o užusienyje, kuris vadinamas Skaudelių (Skawdele) kaimu – 3 sody-

bos. 1861 m. Imbarėje gyveno 170 žmonių,  o prie Blendžiavos stovėjo 

dvaro vandens malūnas. Miškingose kaimo žemėse apie XIX a. vidurį įsi-

kūrė Imbarės Medsėdžių kaimas.   

Panaikinus baudžiavą, valstiečiai gavo teisę išsipirkti iš dvarų dirbamą 

žemę. Platelių grafui Šuazeliui Gufjė 1870 m. išperkamuosius mokesčius 

mokėjo 122 Imbarės ir Imbarės Medsėdžių valstiečiai, o 157 Reketės kaimo 

žemdirbiai Šateikių grafo Pliaterio  dvare atlikinėjo atodirbio prievolę.   

Valstiečiams tapus nepriklausomais nuo dvaro, buvo įkurta jų luominė 

savivalda – kaimo bendruomenes jungiančios valsčių savivaldybės. XIX a. 

antroje pusėje Imbarės ir Imbarės Medsėdžių kaimai tapo Ginteliškės vals-

čiaus Platelių bendruomenės dalimi, Reketė buvo priskirta to paties vals-

čiaus Šateikių bendruomenei, o Gargždelės, Gedgaudžių ir Jurgaičių kai-

mus apjungė Mosėdžio valsčiaus Salantų bendruomenė.  

Dvarams likusiai žemei administruoti XIX a. antroje pusėje buvo įkurti 

Naujosios Imbarės ir Reketės palivarkai. Jurgaičių kaimą Salantų dvaro sa-

vininkai panaikino: valstiečius jėga iškeldino, sodybas nugriovė, o žemėje 

įsteigė Salantų dvaro palivarką.  

Skaudaičių kaimas XIX a. antroje pusėje jau vadinamas Skaudaliais 

(Скавдале), o šalia jo prie Salanto veikė du ūkiškai savarankiški užusieniai, 

vadinami Skaudaičiais (Скавдайце) ir Skaudučiais (Скавдуце). Tokiu bū-

du matome,  kad  XIX a.  pabaigoje  Skaudalių žemėje buvo 3,  o Imbarės – 
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Imbarės kaimo kapinės, vad. Maro kapeliais 

 



 
Antanas Salys 

net 4 (2 kaimai ir 2 dvarai) gyvenvietės. Skaudučių ir Skaudaičių užusie-

niai vėliau buvo sujungti, o jų žemėje įkurtas Skaudalių dvaras. Kaimą, 

siekiant jį atskirti nuo dvaro, pradėta dar vadinti Žvinkliais. 

Ūkininkų sodybas puošė ir ūkius nuo nelaimių saugojo nepaisant rusų 

valdžios draudimų statomi kryžiai ir kiti mažosios architektūros statiniai. 

Imbarės ūkininkas Antanas Retkus, kuris laisvu nuo darbų metu mėgo 

meistrauti, 1833 m. pa-

sistatė koplytstulpį, į 

kurį 1848 m. įdėjo savo 

darbo Kristaus karste 

skulptūrinę grupę. 

Prie Ruikių sody-

bos Imbarėje nuo seno 

stovėjo koplytėlė, kurią 

šeimininkas 1865 m. 

atnaujino. Prie upeliuko 

Salantų-Imbarės pake-

lėje XIX a. buvo pasta-

tytas Šv. Jono Nepo-

muko koplytstulpis. Skaudaliuose nuo seno prie kelio stovėjusią koplytėlę 

1913 m. atnaujino ūkininkas Skerys. 

Neapleido gyventojai senųjų kapinių. Nors jos nebeveikė, tačiau čia 

kartais palaidodavo nekrikštytą mirusį kūdikį ar bažnyčios atstumtą savi-

žudį, iš Salanto ištrauktą neatpažintą skenduolį. Nykstančius kryžius ir ko-

plytėles atnaujindavo, rinkdavosi kapinėse per gegužines pamaldas pami-

nėti mirusiųjų protėvių. 

XIX a. – XX a. pra-

džioje Imbarės apylinkėje 

gimė nemažai iškilių as-

menybių, palikusių ryškų 

pėdsaką krašto istorijoje.  

Imbarėje užaugo ku-

nigas Feliksas Jurgis Pet-

ras Sragys (1860-1951), 

kuris platino lietuvišką 

spaudą, tyrinėjo lietuvių 

kalbą, išleido knygą „Poteriai, prisakymai ir katekizmas“. 

Jo brolis Marcelijus Martynas Sragys (1869-1941) mokėsi Palangoje  
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ir Liepojos gimnazijoje, vėliau tėvų sodyboje ūkininkavo, platino lietuvišką 

spaudą, 1905 m. Salantuose ragino žmones rinkti valsčiaus pareigūnais lie-

tuvius, kovoti už lietuvių kalbos ir spaudos grąžinimą. Už tai 1906 m. išt-

remtas iš Rusijos, gyveno Vokietijoje. Grįžęs įsigijo Vaitkių dvarelį (Plun-

gės r.), 1917 m. dalyvavo Lietuvių konferencijoje, 1919-1940 m. – Karte-

nos valsčiaus ir Kretingos apskrities tarybų veikloje, palaikė ryšius su bend-

ramoksliais – Lietuvos Prezidentu A. Smetona, Salantų klebonu ir Telšių 

vyskupijos generalvikaru P. Urbanavičiumi.  

Gedgaudžiuose gimė Salantų apylinkių kny-

gnešys Laukys Juozas (1860-1914) ir prozininkas, 

publicistas, kunigas Kazimieras Pakalniškis (1866-

1933). K. Pakalniškis dalyvavo Lietuvos mylėtojų 

draugijos veikloje, vertė iš lenkų į lietuvių kalbą 

religinio turinio knygas, rašė jų prakalbas, 1893-

1896 m. redagavo laikraštį „Žemaičių ir Lietuvos 

apžvalga“, spausdino publicistinius straipsnius, 

smerkiančius rusinimo politiką, ginančius kataliky-

bę ir lietuvybę. Parašė apysakas „Obrusiteliai“, 

„Kandidatas į kunigus“, „Paveikslėliai iš sodos“, 

„Mokytoja“, atsiminimus „Vokiečių-rusų karės užrašai“.   

Reketėje užaugo knygnešių rėmėja Kotryna Mikalauskaitė-Petrauskie-

nė (gimė apie 1867 m.) ir lietuvių kalbininkas, profe-

sorius Antanas Salys (1902-1972). A. Salys baigė 

Kauno ir Leipcigo universitetus, dirbo Vytauto Di-

džiojo ir Vilniaus universitetuose, buvo Lituanistikos 

instituto Lietuvių kalbos skyriaus vedėjas, Mokslų 

akademijos Lietuvių kalbos instituto direktorius, su-

darė detalią lietuvių kalbos tarmių klasifikaciją ir pir-

mąjį lietuvių kalbos tarmių žemėlapį. Pasitraukęs į 

Vakarus, dėstė Greifsvaldo, Tiubingeno (Vokietija), 

Pensilvanijos (JAV) universitetuose, redagavo „Lietu-

vių enciklopedijos“ kalbotyros skyrių.  

Skaudaliuose gimė visuomenės veikėjas, žurnalistas Edvardas Lenkau-

skis (1902-1941). Jis mokėsi Kauno universiteto, drauge su kitais įsteigė 

Žemaičių studentų korporaciją „Samogitia“, dalyvavo Klaipėdos krašto su-

kilime, tautininkų ir jaunalietuvių vadovybės veikloje, redagavo „Jaunąją 

kartą“, dirbo valstybės kontrolės revizoriumi susisiekimo ministerijoje. 

1941 m. išvežtas į Rusiją,  o 1942 m. sušaudytas Sverdlovsko kalėjime.  
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A. Retkaus koplytstulpis su 

Kristaus karste skulptūrine grupe 

 
 

Sragių sodybos namas 

 

 
Kazimieras Pakalniškis 

 



Šv. Pranciškus 

Asyžietis 

 
Anicetas 

Puškorius 

Bendruomenė tarpukario ir sovietmečio laikais 

Laikinajai Lietuvos Vyriausybei 1918 m. įsteigus Kretingos apskrities 

Salantų valsčių, Imbarės ir Gargždelės kaimai tapo seniūnijų administraci-

niais centrais, o kiti Imbarės žemės kaimai buvo priskirti prie Salantų ir 

Selenių seniūnijų. 

1920 m. Imbarėje ir Skaudaliuose pradėjo veikti pradžios mokyklos, 

kurias išlaikė valsčiaus ir apskrities savivaldybės. Stambiausias apylinkės 

kaimas tebebuvo Reketė. Joje 1923 m. buvo 45 ūkiai ir 337 gyventojai, 

Skaudalių (Žvinklių) kaime – 30 ūkių ir 157 gyventojai, Imbarės kaime – 

27 ūkiai ir 224 gyventojai, Gargždelėje – 17 ūkių ir 88 gyventojai, Imba-

rės Medsėdžiuose – 11 ūkių ir 54 gyventojai, o Gedgaudžiuose – 5 ūkiai ir 

100 gyventojų. Imbarės dvare buvo 7 kiemai ir 56 gyventojai, Skaudalių 

dvare – 2 kiemai su 81 gyventoju, o Naujosios Imbarės dvare – 2 kiemai ir 

41 gyventojas.  

Vykdant Lietuvos žemės reformą, Naujosios Imbarės dvaras buvo pa-

naikintas, dalis jo žemių atiduota Žeimių kaimui, o kitose 1927 m. įkurtas 

Gaivališkės kaimas. Gargždelės, Imbarės, Reketės, Skaudalių kaimai buvo 

išskirstyti į vienkiemius. Dalis Gargždelės kaimo žemių priskirta prie Sa-

lantėlių paliavrko žemėje kuriamo Perkūnkaimio. Prie Skaudalių kaimo 

prijungta panaikinto dvaro, o prie Imbarės kaimo – Imbarės Medsėdžių 

kaimo ir Imbarės dvaro žemė.  

Išparceliuoto Salantų dvaro žemėse įsikūrė kumečiai, bežemiai ir Sa-

lantų valsčiaus kariai savanoriai, pavadinę kaimą 

Žvainiais. Naujakurys, Kretingos vartotojų bendrovės 

vedėjas Juozas Pabrėža (1884-1944) atidarė kaime pir-

mąją pramonės įmonę – plytinę, kurioje išdegtos ply-

tos naudotos Gaidžio kalno koplyčios, vartotojų bend-

rovės parduotuvių, sandėlių, privačių namų statybai 

Kretingoje, Salantuose, apskrities kaimuose. 

Imbarės krašto žmonės ne tik ūkininkavo, bet te-

bepuoselėjo kryždirbystės tradicijas. Reketės buvo pastatyta keletas kop-

lytstulpių su šventųjų skulptūromis, Jonas Milašius šalia savo sodybos prie 

kelio pastatė koplytėlę, o kitą koplytėlę 1937 m. naujajame ūkyje pasis-

tatė kalbininko A. Salio tėvas Kostas Salys. Jai skulptūras darė  žymus 

liaudies meistras Juozapas Paulauskas iš Grūšlaukės.   

Žvainių kaime prie Alkupio gyvenęs Tadas Bernius 1935 m. padarė ir 

į ąžuolą įkėlė koplytėlę, kuriai Kristaus krikšto skulptūrinę grupę padarė 

Anicetas Puškorius iš Skaudalių. Kazys Baltrimas prie savo namų 1936 m. 
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pastatė originaliai papuoštą koplytėlę, kurią darė stalius 

Štombergas iš Skaudalių kaimo, o Švč. Mergelės Marijos 

skulptūrą ir Švč. Agluonos Marijos paveikslo autoriumi 

buvo liaudies menininkas Justinas Mockus iš Salantų.  

Nauji ąžuoliniai kryžiai ir koplyčia 1941 m. iškilo Im-

barės kaimo senosiose kapinėse. Koplyčią puošė Švč. Mari-

jos Žmonijos globėjos paveikslas, Pietos ir 11 Kryžiaus ke-

lio litografijų bei Šv. Pranciškaus Asyžiečio skulptūra, ku-

rios autorius – Anicetas Puškorius. 

Žymus liaudies skulptorius Anicetas 

Puškorius (1911-1994) gimė Skaudalių 

kaime. Jis užsiėmė medžio drožyba, su sa-

vo kūriniais dalyvavo parodose, pelnė ap-

dovanojimus, kartu su bendraminčiais lei-

do Kalnalio pavasarininkų laikraštėlį „Velkė“, sukūrė dra-

mas „Plyšo mylinti širdis“ ir „Didysis Vilniaus žygis“, pa-

rašė lyriškų eilėraščių pluoštelį „Poezija Birutei“. Jo šei-

moje 1954 m. gimė Raimundas Puškorius, kuris sekė tėvo 

pėdomis, tapo tautodailininku, skulptoriumi, aktyviu visuomenininku. 

Prasidėjus 1941 m. karui, Žvainiuose naciai ir jų parankiniai nužudė 

405 Salantų miestelio žydus. Tuo tarpu Imbarės gyventoja Sofija Kasperai-

tienė savo namuose per karą nuo mirties išsaugojo salantiškius žydus Rapo-

lą Veržbolauską ir Basę Abelmanaitę. Už tai ji 1991 m. paskelbta Pasaulio 

teisuole, apdovanota Jad Vašem atminimo medaliu ir garbės raštu, o 2002 

m. – Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi (po mirties). 

1945-1952 m. Salanto slėnio durpyne prie Žvainių stribai ir enkavedis-

tai pakasdavo NKVD-MVD-MGB Salantų poskyrio būstinėje nukankintų ir 

Salantų valsčiuje, vėliau – rajone, nukautų partizanų ir jų rėmėjų kūnus.   

1949 m. Imbarės, Gedgaudžių, Gaivališkės, Gargždelės kaimų žemėje 

įkurtas kolūkis „Už taiką“, kurio vadovybė įsikūrė Gargždelėje. Kitas kolū-

kis veikė Skaudaliuose. Juos sujungus įsteigtas Imbarės kolūkis, kurio cent-

rine gyvenviete tapo Žvainiai. Čia įsikūrė ūkio kontora, 1950 m. atidaryta 

Imbarės biblioteka, Imbarės kultūros namai. Kituose kaimuose veikė pagal-

biniai ūkiniai padaliniai, gyvulininkystės fermos, mechaninės dirbtuvės. 

Imbarės, Gargždelės ir Selenių seniūnijos 1944 m. tapo apylinkėmis. 

Jos 1950 m. sujungtos ir pavadintos Imbarės apylinke, kurios centras liko 

Gargždelėje, o 1959 m. persikėlė į Salantus.  

Pokario melioracija nukėlė daugelį vienkieminių sodybų, dirbamu lau- 
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Juozas Pabrėža 



lauku pavertė Imbarės Dvarlaukio senąsias kapines. Melioratoriai bandė 

nutempti Imbarės Laumės kūlį, tačiau tepavyko jį nuversti ant šono.   

XX a. antroje pusėje Lietuvoje ir už jos ribų išgarsėjo Gargždelės ak-

mens meistrai Kazimieras ir sūnus Vilius Orvydai, 1973 m. pradėję savo 

sodyboje formuoti muziejų po at-

viru dangumi. Jame vietą rado iš 

melioruojamų laukų atvilkti rie-

duliai, šimtamečiai ąžuolai. Iš jų 

Vilius dėliojo kompozicijas, tarp 

kurių statė akmens skulptūras, 

kryžius, tautinę simboliką. Sody-

ba greitai tapo turistų traukos 

centru, laikinu prieglobsčiu savo-

jo „aš“ ieškantiems ir valdžios 

persekiojamiems asmenims. Val-

džios pareigūnai bandė muziejų sunaikinti, tačiau Orvydus palaikančių 

žmonių dėka jis buvo išsaugotas. Šiandien Viliaus sesers Palmiros Beniu-

šienės puoselėjamas muziejus tapo ne tik turistų lankomu objektu, bet ir 

menininkų plenerų vieta. 

Ekonominiai ir socialiniai pokario procesai turėjo neigiamos įtakos 

kaimų raidai. Demografinė krizė mažiausiai palietė šalia Salantų esančius 

Gargždelę ir Žvainius, o kitur, ypač Reketėje, Imbarėje ir Skaudaliuose, 

gyventojų gerokai sumažėjo. 2001 m. Žvainiuose gyveno 240, Skauda-

liuose – 93, Imbarėje ir Reketėje – po 84, Gargždelėje – 78, Gedgaudžiuo-

se – 19, o  Gaivališkėje – 11 gyventojų.  

 

Imbarės bendruomenė šiandien 

Po kolūkių griūties administracine tvarka bandyta 

steigti žemės ūkio bendroves. Tačiau jos greitai iširo, 

o žemes susigrąžinę žmonės ėmėsi savarankiškai ūki-

ninkauti. Tradiciniai gyventojų verslai yra žemės ūkio 

produktų, mėsos ir pieno gamyba. Imbarės ūkininkė 

Bronė Buivydienė viena pirmųjų 1992 m. įsteigė indi-

vidualią pieno surinkimo įmonę. Pieno ūkį vysto Gai-

vališkės ūkininkai Adomas ir Sigutė Gikarai, laikantys 

30 karvių. Jų ūkyje 2008 m. vyko Kretingos rajono melžėjų  varžytuvės, į 

seminarą-susitikimą buvo susirinkusios Lietuvos ūkininkių sąjungos 

Moterų tinklo narės.  
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Reketėje ūkininkauja 

Magdutė Kazbaraitienė. Ji 

valdo 119 ha žemės, laiko 

40 karvių, kurios su prieaug-

liu sudaro 100 galvijų bandą. 

2007 m. jos ūkiui įteiktas 

Europos Sąjungos sertifika-

tas, kuris liudija, kad ūkyje 

yra ES reikalavimus atitin-

kančios higienos ir ūkininka-

vimo sąlygos bei garantuota 

kontrolė nuo pašarų paruoši-

mo iki pieno atidavimo bet 

kuriam ES supirkėjui.     

Žvainiuose veikia bendra Lietuvos ir Norvegijos žu-

vies apdorojimo įmonė „Nokvėja“. Ją įkūrė salantiškis ver-

slininkas Raimondas Preibys kartu su partneriu norvegu 

Mortenu Sigurdu Ruundu. 

Imbarėje 2004 m. įsikūrė žemės ūkio kooperatinė ben-

drovė „Pieno banga“, vienijanti smulkiuosius pieno ga-

mintojus. Bendrovė pasistatė 50.000 litų kainavusį moder-

nų pieno surinkimo punktą, o dabar 

kaupia lėšas pieno per-dirbimo 

įmonės įrengimams pirkti ir ruošiasi gaminti pieno 

produktus. 

2002 m. rudenį susibūrė pirmoji Kretingos rajo-

ne kaimo bendruomenė „Imbariečių draugija“. Ji pa-

rengė projektą „Už pažangą ir glaudžią bendruome-

nę“, kuriam Žemės ūkio ministerija skyrė 2006 m. 

valstybės paramą. Už gautas lėšas renovuotas senasis 

Imbarės kultūros namų pastatas. Jame įrengtas bend-

ruomenės centras, kuriame vyksta gyventojų susirin-

kimai, kultūriniai renginiai, repetuoja „Imbariškių“ 

ansamblis, vaikų šokių grupė.  

Kooperatinei bendrovei „Pieno banga“, Imbariečių draugijai ir Imbarės 

kaimo bendruomenei vadovauja ūkininkė, Kretingos rajono Kaimo plėtros 

asociacijos valdybos pirmininkė Bronė Buivydienė. 
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THE COMMUNITY OF IMBARĖ VILLAGE 

 

The community joins more than 600 inhabitants from the villages of 

Gaivališkė, Gargždelė, Gedgaudžiai, Imbarė, Reketė, Skaudaliai and 

Žvainiai. Imbarė is the oldest one which was settled in the II century 

Before Christ. There was a castle on Imbarė Mound. For the first time it 

was mentioned in 1253. The legend says that the place was named after 

the name of Ruler‘s daughter Inbarė.  

The villagers are engaged in farming, producing meat and milk 

products. Bronė Buivydienė runs her personal enterprise of milk 

collection; Adomas Gikaras and Magdutė Kazbaraitienė own and develop 

milk farms. The Kazbaraitienė’s farm was conferred the Certificate of the 

European Union in 2007. A Joint Lithuanian- Norwegian Fish 

Reproducing Enterprise „Nokvėja“ (the owner Raimondas Preibys) 

operates in the village of Žvainiai. There also is a cooperative farming 

venture „Pieno Banga“uniting small milk producers. The cooperative 

society has a modern milk collection station, save money for buying 

modern milk reproducing equipment.  

The Imbariečiai Society unites all the people of the community. It was 

founded in 2002 and Bronė Buivydienė is the leader of it. The Society 

received financial support from the state, equipped the community centre 

where various cultural events, meetings are held, folk artists have their 

rehearsals.  

The main places of interest are Gargždelė Cemetery, the unique farm- 

museum of Orvydai, the Mound of Imbarė, the Mythological Hill of Cock 

in Žvainiai, the Cemetery of Jews, the monuments in memory of deaths of 

Jew genocide and post war partisans.   

 

 

 

 

 

 

 

 


