


SENIAUSIEMS SALANTŲ KRAŠTO KAIMAMS 
ERLĖNAMS, LAIVIAMS, NASRĖNAMS IR REKETEI 

500 METŲ
Šiemet sukanka 500 metų, kai viename iš dokumentų, patvirtinančių Žemaičių seniūnų Kęsgailų teisę į pajūrio žemaičių žemes, pirmąkart buvo 
paminėti Erlėnų, Laivių, Nasrėnų ir Reketės kaimai, esantys Kretingos rajono savivaldybės teritorijos šiaurės rytinėje dalyje, Salantų apylinkėje. Pagal 
tradiciją pirmasis vietovės vardo paminėjimas laikomas gyvenvietės įkūrimu. Su Imbare, kurios vardas pirmąkart paminėtas 1253 m., jie patenka į 
seniausių Salantų krašto kaimų penketuką.
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2011 m.
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347, 1979 m. – 412, 1985 m. – 376, 1989 m. – 369 žmonės. 1961 m. atidaryta biblioteka, 1964 m. iš Šaučikių atkelta pradinė mokykla, 1973 m. duris 
atvėrė kultūros namai, 1988 m. pastatytas vaikų lopšelis-darželis, veikė Alkos medicinos punktas, kolūkio mechaninės dirbtuvės, Gyvulininkystės 
centras, vandentiekis. Be kolūkiams būdingos žemės ūkio veiklos, ūkis atidarė akmens dirbtuves, kuriose gamino antkapinius paminklus ir kitus 
akmens gaminius. Kolūkį panaikinus, 1992 m. įkurta Erlėnų žemės ūkio bendrovė. 1991 m. uždarytas vaikų lopšelis-darželis, 1994 m. panaikinti 
kultūros namai ir pradinė mokykla.
Šiandien kaimas yra Imbarės seniūnijos Erlėnų seniūnaitijos centras. Jame 2001 m. buvo 392, 2006 m. – 409 gyventojai. Veikia Vytauto Vaičiulio 
veterinarinių paslaugų individuali įmonė, Viktoro Budrio įkurta UAB „Varta“, gaminanti paminklus ir akmens gaminius, viešosios įstaigos Salantų 
pirminės sveikatos priežiūros centro Alkos medicinos punktas, Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos Erlėnų 
filialas, bendruomenės centras „Erlėnai“ (pirmininkas Vytautas Vaičiulis).
Erlėnuose vystoma gyvulininkystė, kuria užsiima per 10 ūkininkų, kurie laiko nuo 30–40 iki 150 karvių. Stambiausias yra Rolandos ir Romaldo 
Karazinų gyvulininkystės ūkis, kuriame pagamintam pienui ženklinti 2007 m. įteiktas Europos Sąjungos sertifikatas.
Erlėnai garsėja etninės kultūros paveldo gausa. Kaime tebėra daugiau kaip dvylika XIX–XX a. memorialinių mažosios architektūros statinių – 
koplytėlių ir kryžių, menančių Žemaitijos kryždirbystės tradicijas. Prie pagrindinės gatvės stovi 1834 m. statyta Danguolės ir Rimanto Letukų etninės 
architektūros troba, o buvusi Antano Stropaus sodyba reprezentuoja Žemaitiją Liaudies buities muziejuje Rumšiškėse.
2011 m. liepos 16 d. Erlėnai pažymėjo kaimo vardo pirmojo paminėjimo 500 metų jubiliejų, kuriam atminti atidengė paminklą. Akmenį jam 
dovanojo Birutė ir Aloyzas Skripkauskai, o ornamentuotą kryželį nukalė kalvis Raimondas Diekontas.

I l i u s t r a c i j o s :

1 pav. Danguolės ir Rimanto Letukų etninės architektūros sodybos gyvenamasis namas (statytas 1834 m.). Fot. Julius Kanarskas, 2010 m.
2 pav. Stepo Normanto sodyba (statyta XIX a.). Fot. Stepas Jonutis, 1931 m.
3 pav. Broliai Ricai carinės Rusijos kariuomenėje. XIX a. pab. Fotografas nežinomas.
4 pav. Ornamentuotas kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra Stasio Stropaus sodybvietėje (statytas 1936 m., autorius Juozapas Paulauskas iš Grūšlaukės k.). 
Fot. Steponas Kaštaunas, 1968 m.
5 pav. Koplytėlės Vaclavos ir Jono Benečių sodyboje interjeras su Jono Nepomuko skulptūra. Fot. Julius Kanarskas, 2002 m.
6 pav. Koplytėlė su ornamentuotu kryželiu Vaclavos ir Jono Benečių sodyboje (statyta 1859 m., atnaujinta 1966 m.). Fot. Julius Kanarskas, 2010 m. 
7 pav. Švč. Mergelės Marijos Žmonijos Globėjos paveikslas koplytėlėje prie Zabičių sodybos (tapytas XX a. pirmoje pusėje, autorius nežinomas). Fot. Julius Kanarskas, 2002 m.
8 pav. Koplytėlė priešais Zabičių sodybą (statyta 1936 m., remontuota 1950 m.; statė Einikis, remontavo Dominykas Zabitis). Fot. Julius Kanarskas, 2010 m.
9 pav. Paminklinis akmuo Erlėnų vardo pirmojo paminėjimo 500 metų jubiliejui pažymėti. Fot. Julius Kanarskas, 2011 m.
10 pav. Koplytėlė senojoje kaimo kryžkelėje (statė 1934 m. Kotryna Anužytė). Fot. Julius Kanarskas, 2002 m.

ERLĖNAI yra 3 km į šiaurę nuo Salantų, prie Skuodo–Plungės kelio, dešiniajame Salanto krante. Per kaimą teka Erla ir jos intakas Pagilbrastis, ant 
kurio įrengtas Erlėnų tvenkinys. Centrine kaimo gatve ėjo senasis kelias iš Salantų į Mosėdį. Kaimas patenka į valstybės saugomą teritoriją – Salantų 
regioninį parką.
Apylinkėje žmonių gyvenama nuo I tūkstantmečio. Kitapus Salanto stūkso Laivių piliakalnis, o Erlos slėnyje – Alkos alkakalnis. Pasakojama, kad jame 
priešistoriniais laikais ir XVI a. pabaigoje – XVII a. pradžioje veikė pagonių šventykla.
Kaimas pradėjo kurtis XV a. antroje pusėje, pirmąkart paminėtas 1511 m. Priklausė Platelių dvarui. Valakų reformos metu, XVI a. antroje pusėje, 
išplanuotas valakinis-gatvinis kaimas, kurio visos sodybos stovėjo abipus Salantų–Mosėdžio kelio.
Kaimo pavadinimas kilo iš upėvardžio „Erla“. Rašytiniuose šaltiniuose pirmąkart užrašytas „Арлены“ (1511), vėliau rašomas „Orlany“ (lenkiškai), 
„Орляны“ (rusiškai).
Pirmieji naujakuriai buvo žemdirbiai. Sunkias jų pastangas įdirbti akmeningą žemę mena prie Skuodo–Plungės kelio išlikę senieji žemdirbystės 
laukai, kuriuos ženklina akmenų krūsnys ir pylimai. Miškingoje Erlos slėnio terasoje 3,8 ha plote išliko per 20 akmenų krūsnių, kurių skersmuo 2–3 m. 
Jos krautos dažniausiai vienoje eilėje po kelias, o kai kurios jungiasi į pylimus, kurie nėra pilnai susiformavę. Pylimų ilgis 4–30 m, plotis iki 4–5 m. 
Valakų reformos metu senieji laukai atsidūrė už valakais išskirstytos ariamos žemės ir tapo bendrosiomis kaimo ganyklomis.
Nuo XVI a. kaimo valstiečiai žemę nuomojo iš Salantų dvaro. Jo savininkams Motiejui ir Benediktui Vainoms 1675 m. valdą pasidalinus, Erlėnai 
atiteko naujai įkurtam Grūšlaukės dvarui, kurį vėliau valdė kunigaikščiai Oginskiai ir grafai Tiškevičiai. Dvasiniu valstiečių gyvenimu rūpinosi Platelių, 
o nuo XVII a. vidurio – Salantų bažnyčios kunigai.
XV–XVIII a. kaimas turėjo dvejas kapines. Pirmosios veikė atokiau nuo gyvenvietės, Pagilbrasčio dešiniajame krante, o kitos – kaimo centre. Jose 
daugiausia laidoti maro epidemijų metu mirę gyventojai, todėl kapinės vadinamos Marų kapais. Pirmosiose kapinaitėse tebestovi 1894 m. statyta 
koplytėlė (2006 m. atnaujino Adelė Žeimienė ir Adolbertas Beniušis), šalia kurios buvo aukštas ąžuolinis kryžius (2006 m. nuvirto). Antrąsias kapines 
ženklina Mortos Juockienės statytas betoninis kryžius su užrašu: „Čia ilsis mūsų protėviai“.
1846 m. kaime buvo 29 baudžiauninkų sodybos, vadinamos dūmais. Panaikinus baudžiavą, nuo 1861 m. kaimas sudarė Erlėnų seniūniją, kuri 
priklausė Grūšlaukės, o maždaug nuo 1880 m. – Salantų valsčiui. 1870 m. kaime buvo 1 422 rėžiai žemės, už kurią 253 valstiečiai atlikinėjo atodirbio 
prievolę grafo Juozapo Tiškevičiaus Grūšlaukės (Pesčių) dvare.
1915 ir 1919 m. Erlėnai patvirtinti seniūnijos centru. 1923 m. buvo 47 ūkiai ir 337 gyventojai. Lietuvos žemės reformos metu gatvinis kaimas 
išskaidytas į vienkieminius ūkius. 1940 m. pabaigoje įkurta, o 1944 m. pabaigoje atkurta Erlėnų apylinkė. Ji priklausė Salantų valsčiui, nuo 1950 m. – 
Salantų rajonui, o 1959 m. buvo panaikinta.
1949–1992 m. Erlėnai buvo centrinė Alkos kolūkio gyvenvietė, į kurią vėl buvo sukeliami vienkiemių gyventojai. Joje 1959 m. gyveno 391, 1970 m. – 
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LAIVIŲ žemės plyti į šiaurės rytus nuo Salantų, prie kelių Salantai–Plateliai ir Laiviai–Notėnai, Salanto kairiajame krante. Per kaimą teka Bubinas ir 
jo intakas Malūpis. Salanto ir Bubino pakrantės patenka į Salantų regioninį parką.
Prie Salanto ir Bubino žmonės gyvena nuo III–IV a. Upių santakoje jie buvo įsirengę piliakalnį. Jį nuo aukštumos pusės saugojo gynybinis griovys ir 
puslankiu išlenktas akmenų ir žemių pylimas, ant kurio stovėjo mediniai gynybiniai įtvirtinimai.
Kitapus Bubino veikė kapinynas, kuriame mirusieji III–IX a. laidoti nedeginti, o VIII a. atsirado kūnų deginimo paprotys, kuris įsigalėjo X–XII a. Miru-
sieji laidoti su ginklais (ietimis, kovos kirviais, peiliais, kalavijais), darbo įrankiais (kirviais, dalgelėmis, peiliukais), žirgo aprangos reikmenimis (žąslais, 
kamanomis, balnakilpėmis), buities reikmenimis (diržais, galąstuvais, skiltuvais, ylomis, smiltainio ir gintaro verpstukais), papuošalais (antkaklėmis, 
įvijomis, segėmis, smeigtukais, žiedais, kabučiais, gintaro ir stiklo karolių apvaromis). Iš ginklų išsiskyrė kalavijas su sidabru puošta rankena ir Da-
masko plieno ietigalis.
Senieji Laivių gyventojai buvo kuršiai, kilę iš vakarų baltų. XII–XIII a. jie priklausė kuršių Cėklio žemei, kurią 1252 m. užgrobė kryžiuočiai. Po 1260–
1263 m. kuršių sukilimo dalis gyventojų žuvo, o kiti pasitraukė į Žemaitiją arba buvo iškeldinti į kryžiuočių užkariautas sritis. Į ištuštėjusias žemes 
XIV–XV a. pradėjo keltis žemaičiai, kurie asimiliavo išlikusius kuršius.
Vokiečių ordinui perdavus dalį pajūrio kuršių žemių Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei, XV a. antroje pusėje susiformavo Laivių kaimas, kuris 
pirmąkart paminėtas 1511 m. Jo vardas užrašytas suslavintai „Стырники“ („стырник“ – liet. „yrininkas, laivininkas“). 1560 m. schemoje lenkiškai 
jis rašomas „Łaywaycie“ (liet. „Laivaičiai“). Nuo XVII–XVIII a. kaimas vadinamas „Laiviais“ (lenkiškai – „Łajwie“, rusiškai – „Лайвe“). Pavadinimas kilo iš 
asmenvardžio „Laivys“ daugiskaitinės formos. Manoma, kad tai buvo pirmasis šių žemių naujakurys.
Senieji gyventojai turi savą vietovardžio kilmės versiją. Pasak jų, senovėje Salantas buvęs didelė upė, kuria plaukioję laivai apsistodavo po milžinišku 
ąžuolu šalia piliakalnio įrengtoje prieplaukoje. Ją imta vadinti Laiviais, o vėliau šis vardas prigijęs ir kaimui.
Nuo XV a. Laiviai priklausė Platelių dvarui ir parapijai. XVI a. antroje pusėje jame pravesta Valakų reforma, kurios metu abipus Salantų–Platelių kelio 
suformuotas gatvinis kaimas.
Iki XVIII a. kaime veikė dvejos kapinės. Maro kapeliai yra dešiniajame Bubino krante, šalia pagoniško kapinyno. XX a. pirmoje pusėje jose stovėjo 
pora ąžuolinių kryžių. Eksploatuojant žvyro karjerą didelė kapinių dalis sunaikinta. Pasakojama, kad tarp kitų buvę rasti „kareivio su frenču“ griaučiai, 
kurį žmonės palaikė švedu, todėl kapines pradėjo dar vadinti Švedkapiais. Antrieji Maro kapeliai yra kairiajame Bubino krante, Prakeiktavietėje, netoli 
Notėnų kelio. Joms pritaikyta natūrali kalvelė, kurioje seniau stovėjo trejetas ąžuolinių kryžių. Šalia pirmųjų kapinių Kazys Simutis pastatė paminklinį 
akmenį, kuriame įamžino III–XVIII a. palaidotų Laivių gyventojų protėvių atminimą.
1846 m. kaime buvo 23 dūmai. Nuo 1861 m. Laiviai priklausė Ginteliškės valsčiui ir seniūnijai. 1870 m. Ginteliškės dvarininkui Leduchovskiui prie-
voles už žemę, gautą išsipirkti panaikinus baudžiavą, atlikinėjo 115 kaimo vyrų.
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1919–1940 ir 1941–1944 m. Laiviai buvo seniūnijos, 1940–1941 ir 1944–1954 m. – apylinkės centras. 1923 m. kaime buvo 50 kiemų ir 331 gyven-
tojas. Lietuvos žemės reformos metu gatvinis kaimas išskirstytas į vienkieminius ūkius.
Po kolektyvizacijos, nuo 1950 m. Laiviai buvo pagalbinė Lenino, o nuo 1988 m. – centrinė Laivių kolūkio gyvenvietė. Joje 1959 m. gyveno 354, 
1970 m. – 329, 1979 m. – 396, 1985 m. – 369, 1989 m. – 406 žmonės. Nuo 1974 m. veikė pradinė mokykla, 1988 m. iš Tuzų perkelta biblioteka, 
kultūros namai ir medicinos punktas.
Šiuo metu kaimas yra Imbarės seniūnijos Laivių seniūnaitijos centras. Jame 2001 m. buvo 370, 2006 m. – 420 gyventojų. Veikia Laivių bendruomenės 
centras, Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos ir Salantų kultūros centro filialai. Laivių pradinė mokykla buvo 
pertvarkyta į Salantų gimnazijos pradinio ugdymo centrą, kuris 2004 m. buvo uždarytas.
Kaimo kryžkelę nuo seno puošia Žemaičių kraštui būdinga medinė koplytėlė, priešais kurią 1947 m. pastatytas betoninis antkapinis kryžius. Atgimi-
mo laikais tradiciniai kryžiai iškilo ne viename Laivių gyvenvietės kieme, o etninės architektūros bruožus išsaugojusios Agripinos ir Aniceto Reikų 
sodybos darželį papuošė puošni koplytėlė. Pietiniame kaimo žemių pakraštyje šalia Salantų stovi XX a. pradžioje statytas neogotikinis koplytstulpis 
(restauruotas 1998 m.) su Rūpintojėlio skulptūra. Į vakarus nuo jo, prie Salanto, stūkso Kregždinkalnis, ant kurio 1906–1910 m. pirmąsias Jonines ir 
gegužines apylinkės jaunimui surengė Salantų bažnyčią statę latviai mūrininkai.
Kultūrines tradicijas tęsia Laivių kaimo bendruomenė ir Salantų kultūros centro Laivių filialas, kurie nuo 2005 m. kiekvieną birželio mėnesį organi-
zuoja tradicinę meno ir sporto šventę, skirtą Žolinei paminėti.
2011 m. Laivių vardo pirmojo paminėjimo 500 metinėms pažymėti kaimo centre pastatytas stogastulpis (meistras Liudas Ruginis, Salantai).

I l i u s t r a c i j o s :

11 pav. Paminklas VII–XVII a. pagonių ir krikščionių kapinių vietoje. Fot. Julius Kanarskas, 2009 m.
12 pav. Laivių piliakalnis. Fot. Julius Kanarskas, 1999 m. 
13 pav. Laivių karys X–XI a. Rekonstrukcija pagal archeologinių tyrimų duomenis.
14 pav. Antrosios kaimo kapinaitės, vadinamos Maro kapeliais. Fot. Julius Kanarskas, 2010 m.
15 pav. Mitologinis akmuo, vadinamas Laumės kūliu. Fot. Juozas Mickevičius, 1959 m.
16 pav. Neogotikinė koplytstulpio koplytėlė (XX a. pradžia, restauruota 1998 m.). Fot. Julius Kanarskas, 2010 m.
17 pav. Koplytėlė su ornamentuotu kryželiu Agripinos ir Aniceto Reikų sodyboje (statyta XX a. pabaigoje). Fot. Julius Kanarskas, 2010 m.
18 pav. Kaimo kryžkelės koplytėlė (statyta XX a. pirmoje pusėje). Fot. Julius Kanarskas, 2010 m.
19 pav. Šv. Roko skulptūra iš kryžkelės koplytėlės (XIX a. pabaiga, meistras nežinomas). Fot. Sigitas Platūkis, 1974 m.
20 pav. Stogastulpis Laivių vardo pirmojo paminėjimo 500 metų jubiliejui pažymėti (2011 m., autorius Liudas Ruginis). Fot. Julius Kanarskas, 2011 m.
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NASRĖNAI yra 8 km į pietvakarius nuo Salantų, prie kelio Kretinga–Salantai, Salanto dešiniajame krante, Salantų regioniniame parke. Per kaimą 
teka Kūlupis. Išeksploatuoto žvyro karjero šlaituose veši į Lietuvos raudonąją knygą įtraukta baltijinė gegūnė. Salantų žemupio hidrografiniame 
draustinyje įsteigta buveinių apsaugai svarbi teritorija – Nasrėnų pievos, kur 13 ha plote saugomos stepinės pievos.
Nasrėnų vardas kildinamas iš žodžio „nasrai“. Pasakojama, kad puldami Imbarės pilį kryžiuočiai tarp Salanto ir Kūlupio įsikūrusiame kaime pakliūdavo 
į pilies gynėjų paspęstą pasalą – tartum į žemaičių nasrus. Rašytiniuose šaltiniuose kaimo pavadinimas pirmąkart užrašytas „Носры“. Vėliau jis 
rašomas: „Ностраны“, „Настраны“ (rusiškai), „Nastrany“ (lenkiškai), „Nastrėnai“, „Nasrėnai“.
Motiejus Valančius nurodo, kad Nasrėnų vardas pirmąkart paminėtas 1112 m. ir pirmąjį paminėjimą sieja su kryžiuočių puldinėjimais. Tačiau šį 
teiginį patvirtinančių šaltinių nėra. Kalavijuočių ordinas buvo įkurtas 1202 m., kryžiuočiai prūsų žemėje įsikūrė 1226–1228 m., o pirmas žinomas jų 
žygis į pietinių kuršių, t. y. Lietuvos pajūrio, žemes įvyko 1252 m.
Turimais duomenimis, kaimas pradėjo kurtis XV a. antroje pusėje, o pirmąkart paminėtas 1511 m. Po Valakų reformos, XVI a. antroje pusėje, abi-
pus Kretingos–Salantų kelio pastatytas gatvinis kaimas, kuris XVI–XVII a. priklausė Platelių seniūnijos Imbarės vaitijai. Žemę valstiečiai nuomojo iš 
Platelių dvaro, o nuo XVIII a. buvo administruojamos iš šalia Nasrėnų įkurto Šalyno palivarko.
XVI a. pabaigoje kaimas turėjo 32 valakus žemės, kurioje buvo 32 valstiečių kiemai. 1680 m. buvo 12, 1738 m. – 11, 1762 m. – 20, 1788 ir 1821–
1824 m. – 29, o 1846 m. – 17 dūmų (prievolininkų kiemų). Prie kelio į Kretingą stovėjo dvaro karčema. XVII a. minimas bendro naudojimo kaimo 
žemėje susiformavęs Degimų užusienis, kuriame 1680 m. buvo 7 ūkiai, o XVIII a. – XIX a. pradžioje vakarinėje kaimo dalyje buvo vienkieminis 
Nasrėnų Medsėdžių užusienis.
Dvasiniu valstiečių gyvenimu rūpinosi Platelių, o nuo XVII a. – Salantų parapijos kunigai. 1777 m. šalia esančiame Kalnalyje buvo pastatyta 
Šv. Lauryno bažnyčia – Salantų bažnyčios filija. Joje nuo 1793 m. nasrėniškiai galėjo krikštyti naujagimius, šalia bažnyčios veikiančiose kapinėse 
laidoti mirusius artimuosius.
Iki 1793 m. mirusius artimuosius nasrėniškiai laidojo kaimo kapinėse, kurios stūkso Kūlupio kairiajame krante, prie Kretingos–Salantų kelio. Jos 
stačiakampio plano, buvusios apjuostos akmenų pylimo, kurį ūkininkai tarpukariu nuardė, išvežė Klaipėdos uosto statyboms. Kapinėse auga 
aukšti lapuočiai medžiai, stovi 1836 m. statyta koplytėlė, kurią 1936 m. atnaujino Juozas Milašius. Jos interjerą puošia užuolaidos, šilkiniai kaspinai, 
veidrodėliai ir karoliai. Ant galinės sienos kabo Švč. Mergelės Marijos su kūdikiu paveikslas. Tai būsimojo vyskupo Motiejaus Valančiaus 1836 m. 
kaimui dovanoto paveikslo, saugomo Kretingos muziejuje, kopija, kurią nutapė dailininkas Juozas Šakinis. Priešais jį stovi Švč. Mergelės Marijos su 
kūdikiu ir Jėzaus Kristaus skulptūros. Tikima, kad paveikslas ir skulptūros turi stebuklingą galią. Prie koplytėlės buvo renkamasi apsižadėti nuo ligų 
ir nelaimių.
1806 m. Pilypas Brazdauskis atsivežė iš Klaipėdos į Nasrėnus pirmąsias bulves, kurias ėmėsi auginti. Nuo 1861 m. kaimas priklausė Kalnalio seniūnijai. 
1870 m. jame buvo 182 žemės rėžiai, už kuriuos 72 valstiečiai atlikinėjo grafų Šuazelių Šalyno dvare atodirbio prievolę.

1919 m. įkurta Nasrėnų seniūnija, kuriai 1932 m. vadovavo Kazys Beržanskas. 1923 m. kaime buvo 23 sodybos ir 154 gyventojai. Nuo 1926 m. 
nasrėniškiai priklausė nuo Salantų atsiskyrusiai Kalnalio Šv. Lauryno bažnyčios parapijai. Nasrėniškis Juozapas Stropus XX a. pirmoje pusėje turėjo 
sukaupęs asmeninę biblioteką, kurioje buvo daugiau kaip 1 000 lietuviškų spaudinių, išleistų XIX a. antroje – XX a. pirmoje pusėje Lietuvoje, Rytų 
Prūsijoje, JAV ir kt. Dalis jų sovietmečiu pateko į Kretingos muziejų.
1947–1992 m. Nasrėnai buvo Kūlupėnų tarybinio ūkio pagalbinė gyvenvietė, kurioje 1948 m. buvo 17 sodybų. Joje veikė veršidė, felčerių ir 
akušerių punktas, biblioteka, 1940–1977 m. – pradinė mokykla. 1959 m. gyveno 151, 1970 m. – 133, 1979 m. – 140, 1986 m. – 120, 1989 m. – 
133 žmonės.
Nasrėnai Lietuvoje ir už jos ribų išgarsėjo tuo, kad kaime gimė ir užaugo Žemaičių vyskupas, XIX a. vidurio lietuvių tautos švietėjas ir kultūros 
puoselėtojas, blaivybės propaguotojas, rašytojas Motiejus Kazimieras Valančius (1801–1875). Jo garbei 1969 m. gimtinės sodyboje buvo atidarytas 
memorialinis muziejus, 1995 m. pasodintas vyskupo M. Valančiaus ąžuolynas, kuriame 2001 m. atidengtas vyskupo M. Valančiaus paminklas (skulp-
torius Kęstutis Balčiūnas, architektas Edmundas Giedrimas), 2009 m. pastatytas koplytstulpis Lietuvos tūkstantmečiui paminėti (meistras Vytautas 
Ruzgaila, kalvis Sigitas Galdikas). Vyskupo M. Valančiaus paminklo statybos iniciatorius buvo iš Nasrėnų kilęs Čikagos (JAV) lietuvis Stasys Vaičius 
(1906–2003), skyręs pinigų paminklo ir senelių globos namų statybai.
Nuo 2009 m. kaimas yra Kūlupėnų seniūnijos Nasrėnų seniūnaitijos centras. Jame 2001 m. gyveno 112 žmonių. Veikia vyskupo Motiejaus Valančiaus 
gimtinės muziejus, Rietavo parapijos senelių globos namų Nasrėnų padalinys. Kaime gyvena vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 
direktorius, Kretingos rajono vyskupo Motiejaus Valančiaus draugijos pirmininkas Algirdas Čėsna, rašytojas, geologas, akmenų (mineralų) kolekcio-
nierius Romanas Kazakevičius.

I l i u s t r a c i j o s :

21 pav. Ona Bertašiutė-Tamašauskienė iš Nasrėnų k. XX a. pradžia. Fotografas nežinomas.
22 pav. Žambis, naudotas Juozo Milašiaus ūkyje. XX a. pirma pusė. Fot. Juozas Mickevičius, 1964 m.
23 pav. Buvęs etninės architektūros Stasio Stropaus namas (statytas XIX a.). Fot. Juozas Mickevičius, 1963 m.
24 pav. Aleksandro Bendiko Salantuose leisto ūkininkų kalendoriaus „Keleivis, išeinąs į Žemaičius ir Lietuvą“ 1927 m. egzempliorius iš nasrėniškio Juozapo Stropaus bibliotekos rinkinio 
(Kretingos muziejaus spaudos rinkinys, Sp2480).
25 pav.  Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės sodyba-muziejus iš paukščio skrydžio. Fot. Algirdas Antanas Mulvinskas, 1996 m.
26 pav. Kaimo koplytėlė (statyta 1836 m., atnaujinta 1936 m; atnaujino Juozas Milašius). Fot. Julius Kanarskas, 2011 m.
27 pav. Nasrėnų senelių globos namai. Fot. Julius Kanarskas, 2011 m.
28 pav. Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės klėtis ir stogastulpis. Fot. Julius Kanarskas, 1999 m. 
29 pav. Vyskupo Motiejaus Valančiaus paminklas (pastatytas 2001 m., skulptorius Kęstutis Balčiūnas, fundatorius Stasys Vaičius). Fot. Julius Kanarskas, 2011 m.
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REKETĖ įsikūrusi 6 km į pietryčius nuo Salantų, į vakarus nuo Plungės–Skuodo kelio, abipus Blendžiavos upelio, patenkančio į Minijos ichtiologinį 
draustinį. Kaimą juosia Reketkalnio, Lieknių ir Vaivorinės miškai.
Kaimo žemėje gyvenama nuo II–III a. Senuosius Reketės gyventojus mena dešiniajame Blendžiavos krante veikęs kapinynas. Jame mirusieji laidoti 
pagal pagoniškus papročius, su ginklais (ietimis), darbo įrankiais (kirviais, dalgelėmis, peiliais), papuošalais (antkaklėmis, segėmis, smeigtukais, 
karoliais, žiedais).
Iš visų išsiskyrė vienas V a. pabaigos vyro kapas. Mirusysis jame buvęs palaidotas su gausiomis įkapėmis (dalgele, kirviu, 2 ietimis, apyranke, 2 žiedais, 
žalvarine ir sidabrine segėmis, šalia padėtu odiniu diržu su žalvariniais skirstikliais), o į kairę nuo jo ant kairiojo šono gulėjo nedidelis žirgas su ka-
manomis ir šalia padėtais pentinais. Manoma, kad tai buvo Reketės bendruomenės vadas ar labai įtakingas karys-raitelis.
Į rytus nuo kapinyno, Blendžiavos slėnyje, stūkso nedidelis piliakalnis, vadinamas Pilale. Padavimai mena, kad senovėje jame įsitvirtinę žemaičiai 
kovėsi su švedais.
XV a. antroje pusėje pradėjo kurtis Reketės kaimas, pirmąkart rašytiniuose šaltiniuose paminėtas 1511 m. Galutinai jis buvo suformuotas XVI a. 
antroje pusėje, Valakų reformos metu. Kaimo sodybos stovėjo į pietus nuo Blendžiavos, abipus kelio į Sėlenius.
Kaimo vardo kilmė nėra aiški. Lietuvių kalbos žodyne „rekete“ vadinamas žvaigždutės pavidalo ramių vandenų dumblis (Pediastrum), o „rekečiu 
(reketis)“ – labai šakotas medis, iš šakoto medžio padarytas stulpas puodynėms mauti ant šakų, trikojis duonkubiliui ar katilui pastatyti. Pirmajame 
paminėjime rusėnų kalba vardas užrašytas „Ряксты“. Vėliau lenkiškai jis rašomas „Rekiecie“, o rusiškai – „Рекеце“.
Nuo XV a. kaimas priklausė Platelių, vėliau – Šateikių dvarui, o XVI–XVII a. jis buvo Platelių seniūnijos Reketės vaitijos centras, kuriam priklausė 
Reketės, Zabyčių, Gailaičių ir Skaudaičių (Skaudalių) kaimai. 1585–1593 m. inventoriai liudija, kad Reketės kaimas disponavo 38 valakais (1 vala-
kas – apie 21 ha) dirbamos žemės, kurią iš Šateikių dvaro nuomojo 52 valstiečių šeimos. Tuo metu Reketės vaitas buvo Grigutis Srutaitis, gyvenęs 
Skaudaičių (Skaudalių) užusienyje (vienkiemyje).
Reketės gyventojai buvo katalikai, kurių dvasiniu gyvenimu iš pradžių rūpinosi Platelių, o nuo XVII a. vidurio – Salantų parapijos kunigai.
1846 m. kaime buvo 30 dūmų. Panaikinus baudžiavą, valstiečiai gavo teisę išsipirkti iš dvarų dirbamą žemę. Už ją 1870 m. atodirbio prievolę Šateikių 
grafų Pliaterių dvare ėjo 157 kaimo vyrai. 1861 m. įsteigus valstiečių luominę savivaldą, Reketė XIX a. antroje pusėje priklausė Gintališkės valsčiaus 
Šateikių seniūnijai. Dvarui likusioje žemėje XIX a. antroje pusėje buvo pastatyta Reketės palivarko sodyba ir plytinė.
Nuo 1919 m. kaimas priklausė Salantų valsčiui. 1923 m. jame buvo 25 ūkiai ir 337 gyventojai, kaimo pakraštyje, ties riba su Imbarės dvaru, prie 
Blendžiavos užtvankos, stovėjo vandens malūnas. Vykdant Lietuvos žemės reformą, gatvinis kaimas išskaidytas į vienkieminius ūkius.
Sovietmečiu kaimas buvo pagalbinė Imbarės kolūkio gyvenvietė, kurioje 1986 m. gyveno 111 žmonių. Kolūkiams sugriuvus, 1992 m. buvo 
įregistruota Reketės žemės ūkio bendrovė.
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Šiuo metu kaimas priklauso Imbarės seniūnijos Imbarės seniūnaitijai. Jame 2001 m. buvo 84 gyventojai. Reketėje ūkininkauja Magdutė Kazbaraitienė, 
kurios gyvulininkystės ūkiui 2007 m. įteiktas Europos Sąjungos sertifikatas.
Kaimas garsėja žymiais žmonėmis. Apie 1867 m. Reketėje gimė knygnešių rėmėja Kotryna Mikalauskaitė (Petrauskienė), 1902 m. – lietuvių kalbi-
ninkas, eksperimentinės fonetikos pradininkas Lietuvoje, Bostone (JAV) leistos „Lietuvių enciklopedijos“ kalbotyros skyriaus redaktorius, profesorius 
Antanas Salys, 1948 m. – lietuvių verslininkas, prekybos koncerno „Lytagra“ vadovas ir pagrindinis akcininkas Adomas Balsys.
1992 m. paminėtas profesoriaus A. Salio 90-metis. Ta proga jo tėviškėje pastatytas monumentalus kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra, kurį sukūrė 
skulptorius, prozininkas ir dramaturgas Juozas Šikšnelis. 2011 m. pastatytas stogastulpis kaimo 500 metų jubiliejui paminėti (autorius Liudas Ru-
ginis, Salantai).

I l i u s t r a c i j o s :

30 pav. V a. kario su žirgu kapas, atidengtas archeologinių tyrimų metu.
31 pav. Pakelės koplytėlė (statyta XX a. pirmoje pusėje). Fot. Juozas Mickevičius, 1966 m.
32 pav. V a. Reketės raitelis. Rekonstrukcija pagal archeologinių tyrimų duomenis.
33 pav. Koplytstulpis Kazio Kumpio kieme (statytas XX a. pradžioje, meistras nežinomas). Fot. Juozas Mickevičius, 1971 m.
34 pav. Kalbininkas Antanas Salys (1902–1972).
35 pav. Kalbininko Antano Salio tėviškės gyvenamasis namas. Fot. Juozas Mickevičius, 1968 m.
36 pav. Reketės vandens malūno griuvėsiai. Fot. Ignas Jablonskis, 1968 m.
37 pav. Kryžius su Nukryžiuotojo figūra kalbininko Antano Salio 90-mečiui pažymėti (1992 m., autorius Juozas Šikšnelis). Fot. Julius Kanarskas, 2011 m.

Julius KANARSKAS
Kretingos muziejaus
Istorijos skyriaus vedėjas
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KRETINgOS MUZIEjUS
Vilniaus g. 20, LT-97104 Kretinga
Tel.: (8 445) 77 323, 77 612
El. p. kretingosmuziejus@takas.lt
www.kretingosmuziejus.lt

Darbo laikas:
Rudens–žiemos sezono metu (09.01 – 06.01):
Muziejaus darbo laikas:
I–II   Poilsio diena
III–VII   10.00–18.00
Žiemos sodo darbo laikas:
I   Poilsio diena
II–V, VII    10.00–18.00
VI   10.00–19.00
 

Vasaros sezono metu (06.01 – 09.01):
Muziejaus darbo laikas:
I–II    Poilsio diena
III–VII   10.00–18.00
Žiemos sodo darbo laikas:
I    10.00–18.00
II–VII    10.00–20.30

KRETINgOS MUZIEjUS


