
Monumentas „Motina“ 1944 m. birželio 3 d. nacių sudegintam Pirčiupių kaimui ir 
jo gyventojams atminti. Varėnos r. Valkininkų sen. Pirčiupių k. Bendras memoria-
lo vaizdas. Aut. skulptoriaus Gediminas Jokūbonis ir architektas Vytautas Gabriū-
nas. Atidengtas 1960 m. liepos 23 d. R. Trimonienė nuotr., 1997 m.

Antrojo pasaulinio karo metu, 1944 m. birže-
lio 3 d., nacių okupantai gyvus sudegino 119 Pir-
čiupių kaimo gyventojų. 

Žudynes išprovokavo SSRS Raudonosios ar-
mijos generalinio štabo Žvalgybos valdybai pa-
valdus 14-asis būrys, kuris birželio 3 d. rytą ke-
lyje Eišiškės–Vilnius už kelių kilometrų nuo Pir-
čiupių kaimo užpuolė SS ir policijos 16-ojo pulko 
autotransporto vilkstinę, nukovė 6 vokiečių ka-
reivius (8 dingo be žinios). Šis būrys žvalgybinei 
diversinei veiklai 1943 m. rudenį buvo atsiųstas 
iš Baltarusijos į Rūdninkų girią, kurioje veikė so-
vietinių partizanų būriai. Dažnas nacių okupan-
tų atsakas į išpuolius prieš nacistinės Vokietijos 
kariuomenę ir policiją buvo nekaltų gyventojų 
žudynės, kuriomis siekta atgrasinti sovietinius 
partizanus ir diversantus nuo panašių veiksmų.

Nacių kerštas buvo žiaurus ir negailestingas. 
Įsakius SS ir policijos 16-ojo pulko vadui Valte-
riui Titeliui (Walter Titel), to pulko 3-iojo bata-
liono kareiviai birželio 3-iosios vidudienį apsupo 
Pirčiupių kaimo dalį, vadinamą Naujaisiais Pir-
čiupiais, visus tuo metu ten buvusius žmones – 
69 vaikus, 29 moteris, 21 vyrą – suvarė į kelis gy-
venamuosius namus bei kluonus ir gyvus sudegi-
no. Gyvi liko tik tie Pirčiupių kaimo gyventojai, 
kurių tuo metu nebuvo namie. Buvo sudegintos 
26 sodybos, o gyvuliai ir gyventojų turtas išgrobs-
tytas. Nužudytuosius leista palaidoti tik birželio 
11 d. Jie palaidoti dviejuose bendruose kapuose.
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Paminklinis akmuo ir atminimo lenta šioje 
vietoje buvusioje Antano Saulėno sodyboje 
1944 m. birželio 3 d. nacių sudegintoms kaimo 
moterims ir vaikams atminti. Varėnos r. Valkinin-
kų sen. Pirčiupių k. Bendras buvusios sodybvie-
tės su paminkliniu akmeniu ir atminimo lentos 
vaizdas. Vieta sutvarkyta ir paminklinis akmuo 
pastatytas 1960 m. R. Černiaus nuotr., 2014 m.

Antkapiniai kryžiai ir koplytstulpiai šiose kapinaitėse palaidotiems 1944 m. birželio 3 d. nacių 
sudegintiems Pirčiupių kaimo gyventojams atminti. Bendras kapinaičių vaizdas. Varėnos r. Val-
kininkų sen. Pirčiupių k. Pastatyti 1957 ir 1960 m. R. Černiaus nuotr., 2014 m.


