4

NAUJIENOS

2016 m. rugsėjo 27 d.

ANTRADIENIS, Nr. 75

(1443)

Plungės fotografas Mendelis Movša Berkovičius
Jolanta Klietkutė
Vartydami išlikusias tarpukario Plungės gyventojų nuotraukas, nejučia at
kreipiame dėmesį, kad daugumą jų padarė fotografas M. Berkovičius. Senųjų
plungiškių paklausus, šie atsakys, kad jis buvo garsus ano meto Plungės
fotografas, nuves ir parodys namą, kuriame buvo ateljė. Deja, tuo žinios ir
pasibaigia... Visi žinojo, kad buvo toks fotografas, bet nieko daugiau.

Isaakas Civje.

Knygoje „Lietuvos foto
grafijos istorija“ V. Juo
dakis pateikia tik vieną
sak in į: „Plung ėje buv o
fot og raf as M. Berk ov i
čius (1905–1932 m.)“.
Tačiau peržvelgę muzie
juos e bei kolekc in ink ų
archyvuose išlikusias M.
Berk ov ič iaus nuot rau
kas, mat om e, kad jis
fotografavo nuo 1903 iki
1939 metų.
Net fot og raf o vard as
spaud oje buv o než in o
mas, nuotraukų nugarė
lėse esančiame fotografo
spaude buvo užrašoma
tik pirmoji raidė „M“.
2013 m. išleistoje kny
goje „Jakovas Bunka“ mi
nima, kad Plungėje buvo
„...du fotografai (vienas
jų plačiai Žemaitijoje ži
nomas Mendelis Berko
vičius)“. Vardas Mendelis
min im as ir Pet erb urg o

archyvo dokumentuose.
Tačiau vietiniai tarpuka
rio plungiškiai nesivar
gino ir fotografą vadino
paprasčiau – Michaeliu.
Mend el is ir Mic hae l is
yra skirtingi vardai, tad
jeigu plungiškiai vadino
fotografą Michaeliu, grei
čiausiai jo tikras vardas
buvo Movša arba jis tu
rėjo dvigubą vardą Movša
Mendelis.
Mendelis-Movša Ber
kov ič ius gim ė 1880 ar
1881 m. lapkričio mėnesį
Liucino mieste, buvusioje
Vitebsko gubernijoje (da
bar Ludza, Latvija), kuri
priklausė Paberžės žydų
bend ruom en ei. Kaun o
apskrities archyve saugo
mi Plungės pašto taupo
mojo banko indėlininkų
sąrašai, kuriuose 1908
ir 1912 m. minimas foto
grafas Berkovič Movsha,

Juozas Stuopelis – 6
-ojo pėstininkų
Pilėnų kunigaikščio
Margio pulko
puskarininkis.

Iš kairės: Mirjam Cimerman, Pesachas Mordechajus Berkovičius, nežinoma. Plungė,
1922 m.

Berkovičiaus ateljė-namas.

Autorės nuotr.

Plungės bažnyčios statyba. ŽDM archyvas.

Kunigas Petras Rusteika su seserimi.

Mūrinės bažnyčios statyba.

Eigulys Norvainis.

Betė Berkovičienė su savo vaikais. Plungė,
1928 m vasario 13 d.

Bažnyčios šventinimo proga – švenčių patarnautojos šalia klebonijos.

Plungės bažnyčios choras. ŽDM archyvas.

/ Plungės ŽINIOS

Peisacho sūnus.
Kada ir iš ko mokėsi
fotografijos bei kokiomis
aplink yb ėm is pat ek o į
Plung ę – ist or ij os pa
slaptis.
Pet erb urg o Rus ij os
valst yb ės ist or ij os ar
chyv o dok um ent uos e
rastas įrašas, jog 1903
m. spalio 21 d. fotografas
M. Berkovičius iš guber
natoriaus gavo leidimą
Plung ėj e įkurt i men o
fotografijos ateljė. Taigi
fotografo karjera Plungė
je istoriškai fiksuojama
nuo 1903 met ų, nors
pradėti dirbti jis galėjo
ir kiek anksčiau, gavęs
vietos policijos viršininko
leidimą.
Fotoateljė įkūrė ir pats
apsigyveno Plungės cen
tre, turtingų žydų apgy
vendintoje Vytauto gat
vėje, med in iam e nam e
(dabar – Vytauto g. 6a).
Namas išliko per visus
karus ir šiandien net nu
dažytas panašiai – tam
siai vyšnine spalva.
M. Berk ov ič ius tik
riausiai mokėsi pas savo
amato profesionalus, nes
net ir šiandien stebina
nuotraukų kokybė – jų
tarsi nepalietė laiko tėk
mė: išl ik o det al um as,
kont rast ai, pust on iai,
žvilgsnį prikaustančios
nuotaikos, žvilgsniai...
Tikriausiai nuo pat įsi
kūrimo fotografas turėjo
ir mokinių-pagalbininkų,
nes 1906–1907 m. pas
jį fotografijos paslapčių
mokėsi pakutuvėniškis
Ignas Stropus, vėliau ta
pęs garsiu Kretingos bei
Palangos fotografu.
Fotografuotis pas M.
Berkovičių ateidavo ži
nomi to meto žydų ben
druomenės veikėjai, ver
slininkai, amatininkai,
šventikai. Išlikęs Plungės
burmistro Dovydo Bore
cho Goldvaserio portre
tas, įamž int a Plung ėje
buvusi žydų futbolo ko
manda „Makabi“...
Kad fot og raf as buv o
savo srities profesiona
las, rodo ir tai, kad jo
ateljė lankėsi ne tik žy
dai, bet ir kiti miestelio
gyventojai bei svečiai. Pa
vyzdžiui, vos įkūrus atel
jė, fotografavosi kunigas
Petras Rusteika, o tarpu
kariu fotografuotis atei
davo visi norintys: išlikę
nemažai 6-ojo pėstininkų
Pilėnų Kunigaikščio Mar
gio pulko karių nuotrau
kų (atskirų ir grupinių),
Antano Turskio (pirmojo
mokyklų inspektoriaus
Plungėje), Juozo Kučins
ko (pirm oj o Liet uv oj e
įsteigusio linų verpimo
įmon ę), Sim o Norv ai
nio (eig ulio) port ret ai,
įamžinta Plungės dvaro
siuvėjo sūnaus Vitoldo
Daumanto šeima ir kt.
Nukelta į 5 psl.
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Plungės fotografas Mendelis
Movša Berkovičius
Atkelta iš 4 psl.

Fot og raf as dirb o ne
tik savo ateljė, kviečia
mas eidavo fotografuoti
renginių, švenčių, mies
telio įvykių. Pavyzdžiui,
išlikęs M. Oginskio dva
ro tarn aut ojų grup in is
portretas parke, Plungės
bažnyčios choro, naujos
bažnyčios statybininkų,
švenč ių pat arn aut oj ų
šalia klebonijos nuotrau
kos Plung ės bažn yč ios
šventinimo proga ir daug
kitų.
Iki I pasaulinio karo
nuot rauk as pak lij uo
dav o ant įvair aus dy
džio fotografinių kortelių,
nug ar ėlėje įspausd av o
violetinės spalvos ovalo
formos antspaudą, ku
riame rusų kalba buvo
įrašyta: „ФОТОГРАФИЯ
/ М. БЕРКОВИЧА /
Плунгяны. Ков. губ.“
(Fotografija / M. Berko
vičiaus / Plungė. Kauno
gubernija). Tarpukariu
nuot rauk as spausd in o
ant fot og raf in io pop ie
riaus, kur io kit a pus ė
prit aik yt a užr aš yt i ad
resui bei laiško tekstui.
Tuo met u nuot rauk as
ženklino vienu iš dviejų
violetinių spaudų: 1) ka
ligrafiniu šriftu „Foto /
M. Berkovičius / Plungė“,
2) vientisa eilute spaus
dintinėmis raidėmis „M.
Berkovic Plunge“.
1913 m. sausio 1 d.
Plungėje susituokė Ber
kov ič Movš a, Peis ac ho
sūnus, 34 metų, ir Garb
Basia, Movšos duktė, 27
metų. Berkovičių šeima
kilusi iš Paberžės, Gar
bų šeima – iš Plungės.
Šį faktą liudija Plungės
žydų bendruomenės do
kumentai.
Mendelis Movša Ber
kovičius su žmona augi
no du sūnus – Polį (Pesa
chą-Mordechają, g. 1916
m.) ir jaunėlį Hiršą.
Jak ov o Bunk os lab
daros ir paramos fondo
archyve yra išsaugotas
1929 m. fotografo ir jo
žmon os vard u raš yt as
kvietimas į sūnaus Pe
sacho-Mordechajo barmicvą (religinę pilname
tystę).
Deja, daugiau apie fo
tografo šeimą galime su
žinoti tik iš Kaušėnuose
nužudytų Plungės žydų
sąrašo: 81. Berkovičienė;
82. Berkovičienė Basė;
83. Berkovičius Hiršas;
84. Berkovičius Mende
lis; 85. Berkovičius Mošė;
86. Berkovičius Polis.
1941 m. liepos 15 d.
M. Berkovičius kartu su
kitais šeimos nariais bei
kitais miesto žydais buvo
beveik dviem savaitėms
uždarytas į sinagogą be
maisto ir vandens. Bal
taraiščiai žydams įsakė

5

Senamiesčio mokykloje atsiras
mokama pailgintos dienos grupė
Lina MOTUŽIENĖ
Rugsėjo 19 d. Švietimo, kultūros ir sporto komi
tetas pritarė mokamos pailgintos dienos grupės
paslaugos teikimo ugdymo įstaigose tvarkai. Šis
aprašas „gimė“ po to, kai Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius gavo Senamiesčio mokyklos pra
šymą. Žinia, nustatyta tvarka galės vadovautis ir
kitos mokyklos, jei norės kurti tokias grupes.

Berkovičiaus sūnus Peisachas Mordechajus
Berkovičius trylikos metų sukaktuvių BarMicva proga 1929 m.

Kaip paaiškino minėto
skyr iaus ved ėj o pav a
duotoja Vitalija Pociutė
ir vyr. specialistė Vilma
Rug in yt ė, Sen am iesč io
mokykla mokamą pail
gintos dienos grupę pra
dinių klasių mokiniams
kuria tėvų prašymu. Jų
man ym u, kai kur iems
prad in uk ams saug iau
ir tikslingiau yra pabūti
mok ykloje po pam ok ų,
kol tėvai grįžta iš darbų.
Tik im as i, kad grup ę

lank ys apie 20 prad i
nukų. Su vaikais dirbs
mokytojas, turintis ver
slo liudijimą. Jam vaikų
tėvai mokės už valandas
– už tiek, kiek išbus mo
kinukas. Mokytojas dirbs
4 valandas (nuo 13 iki
17 val.). Vienam moki
niui teikiamos pailgintos
dienos grupės valandos
paslaugos įkainis nega
lės būt i did esn is kaip
60 centų. Manoma, kad
bus netgi mažesnis – tai

priklausys nuo tėvų ir
mok yt oj o sus it ar im o.
Beje, mokytojui pačiam
teks susimokėti už kabi
neto nuomą (tai bus 10
proc. Savivaldybės tary
bos patvirtintos švietimo
įstaigų patalpų nuomos
kainos).
Mok am os pailg int os
dienos grupės metu bus
ruoš iam i nam ų darb ai
ir gilinamos mokinių ži
nios, įgytos pamokų me
tu, skatinama pažintinė
veikla, lavinami mokinių
kalbinės veiklos, fizinio
aktyvumo įgūdžiai, ku
riam a atp alaid uojant i,
draug išk a atm osf er a,
kurioje mokiniai mokysis
išsakyti savo nuomonę.
Tai pat bus ugdomi pa
sitikėjimo savimi ir ben
dravimo įgūdžiai.

propaguoja sveiką gyvenimo būdą

Oginskio parke. ŽDM archyvas.

Judėti – sveika!
Plungėje baigėsi savaitę trukę Europos judumo dienų renginiai.
Kas dalyvavo, tas nenusivylė: šio to išmoko, pasisėmė gerų emocijų,
pasimankštino.

J. Klietkutės kolekcija.
kiem e išk ast i duob ę, į
kurią sumetė sinagogoje
buv us ias švent as kny
gas, šventraščius, doku
mentus ir padegė, o kad
geriau degtų, prie duobės
pastatė fotografą M. Ber
kovičių ir liepė maišyti,

stumd am i kuo arč iau
ugnies, visaip iš jo tyčio
josi. Paskui toje duobėje
jį ir sudegino. Kiti 1 800
žydų bei fotografo šeimos
nar iai buv o nuv ar yt i į
Kaušėnų miškelį ir ten
nužudyti...
Taip išnyko visa Plungės
žydų bendruomenė, dingo
visos žinios apie garsų to
meto fotografą MendelįMovšą Berkovičių.
Apie įdomų prieškario
gyvenimą byloja tik išli
kusios nuotraukos...
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Europos judumo sa
vaitės renginiai Plungė
je vyko rugsėjo 16–22
dienomis. Visą savaitę
Plungės rajono savival
dybės gyventojai buvo
kvieč iam i aps ie it i be
automobilių ir į darbą,
esant galimybei, keliau
ti pėsčiomis, dviračiais,
netg i ried uč iais, ried
lentėmis ar paspirtukais
arb a, jei jau niek aip
neg alim a išs iv erst i be
mašinos, važ iuojant į
darbą didesnį atstumą,
kooperuotis su savo kai
mynais.

Sav iv ald yb ės vis uo
menės sveikatos biuras
org an iz av o konk urs ą
„Judu – sveikai gyvenu“
ir kvietė savo maršrutą
išmatuoti žingsniama
čiu. Daugiausiai per sa
vaitę nužingsniavusiam
asmeniui, kuris kiekvie
ną savaitės dieną fiksavo
žingsnių skaičių, ruošia
masi įteikti biuro įsteigtą
atminimo dovanėlę.
Kiekvieną dieną Plun
gės parke vyko ir šiaurie
tiško ėjimo pamokėlės.
Ankstų rugsėjo 20-osios
rytą taisyklingo mankš

tin im os i pam ok ą prie
tren ir uokl ių, esanč ių
šalia Akademiko Adolfo
Jucio pagrindinės mo
kyklos, pravedė kinezite
rapeutas Darius Anužis.
Tos pačios dienos vakarą
darželio „Vyturėlis“ spor
to salėje rinkosi besido
mintys joga.
Judumo savaitės ren
giniai baigėsi linksmai –
zumbos užsiėmimu prie
viešosios bibliotekos.
Plungės rajono
savivaldybės inf.
P-286

