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PlungėsfotografasMendelisMovšaBerkovičius
Jo lan ta KlietKutė

Var ty da mi iš li ku sias tar pu ka rio Plun gės gy ven to jų nuo trau kas, ne ju čia at
krei pia me dė me sį, kad dau gu mą jų pa da rė fo to gra fas M. Ber ko vi čius. Se nų jų 
plun giš kių pa klau sus, šie at sa kys, kad jis bu vo gar sus ano me to Plun gės 
fotografas,nuvesirparodysnamą,kuriamebuvoateljė.Deja,tuožiniosir
pasibaigia...Visižinojo,kadbuvotoksfotografas,betniekodaugiau.

Nukelta į 5 psl.

Iš kairės: Mirjam Cimerman, Pesachas Mor-
dechajus Berkovičius, nežinoma. Plungė, 
1922 m.

Isaakas Civje.

Berkovičiaus ateljė-namas. 
Autorės nuotr.

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

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

Kunigas Petras Rus-
teika su seserimi. Mūrinės bažnyčios statyba.

Plungės bažnyčios statyba. ŽDM archyvas.

Eigulys Norvainis.

Bažnyčios šventinimo proga – švenčių patar-
nautojos šalia klebonijos.

Plungės bažnyčios choras. ŽDM archyvas.

Knygoje„Lietuvosfoto
grafijos istorija“V. Juo
dakis pateikia tik vieną
sakinį: „Plungėje buvo
fotografas M. Berkovi
čius (1905–1932m.)“.
Tačiau peržvelgęmuzie
juose bei kolekcininkų
archyvuoseišlikusiasM.
Berkovičiaus nuotrau
kas, matome, kad jis
fotografavonuo1903iki
1939metų.
Net fotografo vardas

spaudoje buvo nežino
mas,nuotraukųnugarė
lėseesančiamefotografo
spaude buvo užrašoma
tikpirmojiraidė„M“.
2013m.išleistojekny

goje„JakovasBunka“mi
nima,kadPlungėjebuvo
„...du fotografai (vienas
jųplačiaiŽemaitijoje ži
nomasMendelis Berko
vičius)“.VardasMendelis
minimas ir Peterburgo

archyvo dokumentuose.
Tačiauvietiniaitarpuka
rio plungiškiai nesivar
gino ir fotografą vadino
paprasčiau –Michaeliu.
Mendelis ir Michaelis
yra skirtingi vardai, tad
jeigu plungiškiai vadino
fotografąMichaeliu,grei
čiausiai jo tikrasvardas
buvoMovšaarba jis tu
rėjodvigubąvardąMovša
Mendelis.
MendelisMovša Ber

kovičius gimė 1880 ar
1881m.lapkričiomėnesį
Liucinomieste,buvusioje
Vitebskogubernijoje(da
barLudza,Latvija),kuri
priklausėPaberžėsžydų
bendruomenei. Kauno
apskritiesarchyvesaugo
miPlungėspaštotaupo
mojo banko indėlininkų
sąrašai, kuriuose 1908
ir1912m.minimasfoto
grafasBerkovičMovsha,

Peisachosūnus.
Kada ir iš komokėsi

fotografijosbeikokiomis
aplinkybėmis pateko į
Plungę – istorijos pa
slaptis.
Peterburgo Rusijos

valstybės istorijos ar
chyvo dokumentuose
rastas įrašas, jog 1903
m.spalio21d.fotografas
M.Berkovičiusišguber
natoriaus gavo leidimą
Plungėje įkurti meno
fotografijos ateljė. Taigi
fotografokarjeraPlungė
je istoriškai fiksuojama
nuo 1903 metų, nors
pradėti dirbti jis galėjo
ir kiek anksčiau, gavęs
vietospolicijosviršininko
leidimą.
Fotoateljėįkūrėirpats

apsigyvenoPlungėscen
tre,turtingųžydųapgy
vendintoje Vytauto gat
vėje, mediniame name
(dabar–Vytautog.6a).
Namas išliko per visus
karusiršiandiennetnu
dažytaspanašiai–tam
siaivyšninespalva.
M. Berkovičius tik

riausiaimokėsipassavo
amatoprofesionalus,nes
net ir šiandien stebina
nuotraukų kokybė – jų
tarsinepalietėlaikotėk
mė: išliko detalumas,
kontrastai, pustoniai,
žvilgsnį prikaustančios
nuotaikos,žvilgsniai...
Tikriausiainuopatįsi

kūrimofotografasturėjo
irmokiniųpagalbininkų,
nes 1906–1907m. pas
jį fotografijos paslapčių
mokėsi pakutuvėniškis
IgnasStropus,vėliauta
pęsgarsiuKretingosbei
Palangosfotografu.
Fotografuotis pasM.

Berkovičių ateidavo ži
nomitometožydųben
druomenėsveikėjai,ver
slininkai, amatininkai,
šventikai.IšlikęsPlungės
burmistroDovydoBore
choGoldvaserio portre
tas, įamžinta Plungėje
buvusižydųfutboloko
manda„Makabi“...
Kad fotografas buvo

savo srities profesiona
las, rodo ir tai, kad jo
ateljė lankėsi ne tik žy
dai, bet ir kitimiestelio
gyventojaibeisvečiai.Pa
vyzdžiui,vosįkūrusatel
jė,fotografavosikunigas
PetrasRusteika,otarpu
kariu fotografuotis atei
davovisinorintys:išlikę
nemažai6ojopėstininkų
PilėnųKunigaikščioMar
giopulkokariųnuotrau
kų(atskirųirgrupinių),
AntanoTurskio(pirmojo
mokyklų inspektoriaus
Plungėje),JuozoKučins
ko (pirmojo Lietuvoje
įsteigusio linų verpimo
įmonę), Simo Norvai
nio (eigulio) portretai,
įamžinta Plungės dvaro
siuvėjo sūnaus Vitoldo
Daumantošeimairkt.
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pRopAguojA svEIką gyvENImo bŪdą

Europos judumo sa
vaitėsrenginiaiPlungė
je vyko rugsėjo 16–22
dienomis. Visą savaitę
Plungės rajono savival
dybės gyventojai buvo
kviečiami apsieiti be
automobilių ir į darbą,
esantgalimybei,keliau
tipėsčiomis,dviračiais,
netgi riedučiais, ried
lentėmisarpaspirtukais
arba, jei jau niekaip
negalima išsiversti be
mašinos, važiuojant į
darbądidesnįatstumą,
kooperuotissusavokai
mynais.

Savivaldybės visuo
menėssveikatosbiuras
organizavo konkursą
„Judu–sveikaigyvenu“
irkvietėsavomaršrutą
išmatuoti žingsniama
čiu.Daugiausiaipersa
vaitęnužingsniavusiam
asmeniui,kuriskiekvie
nąsavaitėsdienąfiksavo
žingsniųskaičių,ruošia
masiįteiktibiuroįsteigtą
atminimodovanėlę.
KiekvienądienąPlun

gėsparkevykoiršiaurie
tiško ėjimo pamokėlės.
Ankstųrugsėjo20osios
rytątaisyklingomankš

tinimosi pamoką prie
treniruoklių, esančių
šaliaAkademikoAdolfo
Jucio pagrindinėsmo
kyklos,pravedėkinezite
rapeutasDariusAnužis.
Tospačiosdienosvakarą
darželio„Vyturėlis“spor
tosalėjerinkosibesido
mintysjoga.
Judumosavaitėsren

giniaibaigėsilinksmai–
zumbosužsiėmimuprie
viešosiosbibliotekos.

Plun gės ra jo no 
sa vi val dy bės inf.

P-286

Judėti–sveika!
Plun gė je bai gė si sa vai tę tru kę Eu ro pos ju du mo die nų ren gi niai. 

Kas da ly va vo, tas ne nu si vy lė: šio to iš mo ko, pa si sė mė ge rų emo ci jų, 
pa si mankš ti no.

PlungėsfotografasMendelis
MovšaBerkovičius

portretai

Atkelta iš 4 psl.

Berkovičiaus sūnus Peisachas Mordechajus 
Berkovičius trylikos metų sukaktuvių Bar-
Micva proga 1929 m.

J. Klietkutės kolekcija.

Oginskio parke. ŽDM archyvas.

sIŪLo

Kaippaaiškinominėto
skyriaus vedėjo pava
duotoja Vitalija Pociutė
ir vyr. specialistė Vilma
Ruginytė, Senamiesčio
mokyklamokamą pail
gintosdienosgrupępra
dinių klasiųmokiniams
kuria tėvųprašymu.Jų
manymu, kai kuriems
pradinukams saugiau
ir tikslingiauyrapabūti
mokykloje po pamokų,
koltėvaigrįžtaišdarbų.
Tikimasi, kad grupę

lankys apie 20 pradi
nukų. Su vaikais dirbs
mokytojas, turintis ver
sloliudijimą.Jamvaikų
tėvaimokėsužvalandas
–užtiek,kiekišbusmo
kinukas.Mokytojasdirbs
4 valandas (nuo 13 iki
17 val.). Vienammoki
niuiteikiamospailgintos
dienos grupės valandos
paslaugos įkainis nega
lės būti didesnis kaip
60centų.Manoma,kad
busnetgimažesnis–tai

Senamiesčiomokyklojeatsiras
mokamapailgintosdienosgrupė
linaMOtuŽieNė

Rug sė jo 19 d. Švie ti mo, kul tū ros ir spor to ko mi
te tas pri ta rė mo ka mos pail gin tos die nos gru pės 
pa slau gos tei ki mo ug dy mo įstai go se tvar kai. Šis 
ap ra šas „gi mė“ po to, kai Švie ti mo, kul tū ros ir 
spor to sky rius ga vo Se na mies čio mo kyk los pra
šymą.Žinia,nustatytatvarkagalėsvadovautisir
ki tos mo kyk los, jei norės kur ti to kias gru pes.

priklausys nuo tėvų ir
mokytojo susitarimo.
Beje,mokytojui pačiam
tekssusimokėtiužkabi
netonuomą (taibus10
proc.Savivaldybėstary
bospatvirtintosšvietimo
įstaigųpatalpųnuomos
kainos).
Mokamos pailgintos

dienosgrupėsmetubus
ruošiami namų darbai
irgilinamosmokiniųži
nios,įgytospamokųme
tu,skatinamapažintinė
veikla,lavinamimokinių
kalbinės veiklos, fizinio
aktyvumo įgūdžiai, ku
riama atpalaiduojanti,
draugiška atmosfera,
kuriojemokiniaimokysis
išsakyti savo nuomonę.
Taipatbusugdomipa
sitikėjimosavimiirben
dravimoįgūdžiai.

Fotografas dirbo ne
tik savo ateljė, kviečia
mas eidavo fotografuoti
renginių,švenčių,mies
telio įvykių. Pavyzdžiui,
išlikęsM.Oginskiodva
ro tarnautojų grupinis
portretasparke,Plungės
bažnyčioschoro,naujos
bažnyčios statybininkų,
švenčių patarnautojų
šaliaklebonijosnuotrau
kos Plungės bažnyčios
šventinimoprogairdaug
kitų.
Iki I pasaulinio karo

nuotraukas paklijuo
davo ant įvairaus dy
džiofotografiniųkortelių,
nugarėlėje įspausdavo
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
nuotraukas spausdino
ant fotografinio popie
riaus, kurio kita pusė
pritaikyta užrašyti ad
resui bei laiško tekstui.
Tuo metu nuotraukas
ženklino vienu išdviejų
violetiniųspaudų:1)ka
ligrafiniu šriftu „Foto /
M.Berkovičius/Plungė“,
2)vientisaeilutespaus
dintinėmisraidėmis„M.
BerkovicPlunge“.
1913m. sausio 1 d.

Plungėje susituokėBer
kovič Movša, Peisacho
sūnus,34metų,irGarb
Basia,Movšosduktė,27
metų.Berkovičių šeima
kilusi iš Paberžės,Gar
bų šeima – iš Plungės.
Šį faktą liudija Plungės
žydųbendruomenėsdo
kumentai.
MendelisMovšaBer

kovičiussužmonaaugi
nodusūnus–Polį(Pesa
chąMordechają,g.1916
m.)irjaunėlįHiršą.
Jakovo Bunkos lab

daros ir paramos fondo
archyve yra išsaugotas
1929m. fotografo ir jo
žmonos vardu rašytas
kvietimas į sūnaus Pe
sachoMordechajo bar
micvą (religinępilname
tystę).
Deja,daugiauapiefo

tografošeimągalimesu
žinotitikišKaušėnuose
nužudytų Plungės žydų
sąrašo:81.Berkovičienė;
82. Berkovičienė Basė;
83. BerkovičiusHiršas;
84.BerkovičiusMende
lis;85.BerkovičiusMošė;
86.BerkovičiusPolis.
1941m. liepos 15 d.

M.Berkovičiuskartusu
kitaisšeimosnariaisbei
kitaismiestožydaisbuvo
beveik dviem savaitėms
uždarytas į sinagogąbe
maisto ir vandens.Bal
taraiščiai žydams įsakė

stumdami kuo arčiau
ugnies,visaipišjotyčio
josi.Paskuitojeduobėje
jįirsudegino.Kiti1800
žydųbeifotografošeimos
nariai buvo nuvaryti į
Kaušėnųmiškelį ir ten
nužudyti...
TaipišnykovisaPlungės

žydųbendruomenė,dingo
visosžiniosapiegarsųto
meto fotografąMendelį
MovšąBerkovičių.
Apieįdomųprieškario

gyvenimąbyloja tik išli
kusiosnuotraukos...

kieme iškasti duobę, į
kuriąsumetėsinagogoje
buvusias šventas kny
gas,šventraščius,doku
mentusirpadegė,okad
geriaudegtų,prieduobės
pastatėfotografąM.Ber
kovičių ir liepėmaišyti,


