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Tėviškės aušra 

Mokytoja Julija TrainavičiūtėJanuševičienė gimė 
1921 m. Lenkijos okupuotame Vilniaus krašte, 

Gardino apskrityje, Beržtų valsčiuje, Ašašninkų kaime. 
Pagal dabartinį administracinį suskirstymą – Lietuvos 
Respublikoje, Varėnos r., Marcinkonių sen., Ašašninkų 
k. 1939 m. ji baigė Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją 
ir tais pačiais metais įstojo į Stepono Batoro universitetą 
studijuoti istorijos. 1939ieji žymi svarbias permainas 
ne tik J. Trainavičiūtės, bet ir Lietuvos politiniame bei 
mokslo gyvenime.

1939 m. rugsėjo 1 d. Vokietijos kariuomenė įsi
veržė į Lenkiją ir prasidėjo Antrasis pasaulinis karas, o 

rugsėjo 19 d. Sovietų Sąjungos Raudonoji armija už
ėmė Vilnių ir Vilniaus kraštą. Remiantis spalio 10 d.
pasirašyta Sovietų Sąjungos ir Lietuvos savitarpio 
pagalbos sutartimi, Vilnius ir dalis Vilniaus krašto 
buvo grąžinta Lietuvai, o lapkričio 29 d. Lietuvos 
kariuomenė įžengė į Vilnių ir dalį Vilniaus krašto. At
gavus Vilniaus kraštą, per 1939 m. gruodį ir 1940 m.
sausį Vilniaus Stepono Batoro universitetas buvo 
pertvarkytas į universitetą dėstomąja lietuvių kalba, 
studijos jame prasidėjo sausio 22 d. Savo ruožtu Julija 
Trainavičiūtė buvo priimta į pavadinimą pakeitusį 
Vilniaus universitetą. Deja, vasarą SSRS okupavus 

Rytų Lietuvos mokytojai
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Lietuvą, Vilniaus universitetas buvo pertvarkytas 
pagal sovietinių universitetų pavyzdį ir turėjo keturis 
fakultetus (Humanitarinių mokslų, Teisės, Ekonomi
kos, Matematikos ir gamtos), Vokietijos okupacijos 
metais šie pertvarkymai panaikinti, 1943 m. univer
sitetas uždarytas, o 1944 m. vėl atkurtas.

J. Trainavičiūtė buvo kilusi iš gausios šeimos, 
jos tėvas – Motiejus Trainavičius. 1944 m. rudenį 
Beržtų NKVD kareiviai prie namų nušovė Julijos 
tėvelį ir broliuką Praną, o 1951 m. spalio 2 d. kitus 
dvylika šeimos narių išvežė į Sibirą, Krasnojarsko 
kraštą.

J. Trainavičiūtė vokiečių okupacijos metu, 1942–
1944 m., mokytojavo Gardino lietuvių progimnazi
joje. Kai 1944 m. liepos mėnesį frontas nudundėjo į 
Vakarus, mokyta Julija kurį laiką pagyveno tėviškėje, 
o 1945 m. rudenį išvyko į Vilnių ir įsidarbino Vil
niaus I berniukų gimnazijoje istorijos mokytoja. Tuo 
pačiu metu grįžo studijuoti į Vilniaus universiteto 
Istorijosfi lologijos fakultetą. 1945 m. Julija mokė IV 
gimnazijos klasę, o po metų ir V gimnazijos klasę. 
Toje klasėje mokiausi ir aš, Valentas Šiaudinis. Ji buvo 
ir mano klasės auklėtoja.

Mokytoja J. Trainavičiūtė pamokos pradžioje 
sklandžiai, patraukliai pasakodavo, o mes net išsižioję 
klausydavomės. Baigusi pasakoti, sutrumpintai padik
tuodavo, o mes užsirašydavome kas ant vyniojamojo 
popieriaus, kas žurnalų paraštėse, nes sąsiuvinių nieks 
neturėjo. Pamokų metu drausmė buvo ideali, nes mes 
gerbėme mokytoją už istorijos žinias ir sugebėjimą 
jas perteikti.

1947 m. rudenį mokytoja nebeatėjo mūsų mo
kyti. Iš neofi cialių šaltinių sužinojome, kad 1947 m. 
rugsėjo 16 d. NKVD ją suėmė ir apkaltino, kad ji 
kartu su gimnazijos laikų drauge Lietuvos partizanus 
aprūpindavo medikamentais.

1948 m. balandžio 27 d. Ypatingasis pasitarimas 
nuteisė ją septyneriems metams lagerio ir penkeriems 
metams tremties. Kalėjo Mordovijoje, Dubrovlago 
lageryje. Ten susipažino su politiniu kaliniu Liudu 
Januševičiumi ir už jo ištekėjo. 1956 m. jiems gimė 
dukrytė Laima Januševičiūtė, ji suaugusi ištekėjo ir 
tapo Vitkauskiene.

Visiems, nors ne visiems kartu, sugrįžus į Lietuvą, 
Julija ir Liudas susilaukė antrosios dukrytės Aldonos. 
Julija Januševičienė įsidarbino istorijos mokytoja 
Šiaulių rajone ir tuo pačiu metu tęsė studijas Vilniaus 
universiteto neakivaizdiniame skyriuje. Po kurio laiko 
baigė Vilniaus universitetą, persikėlė į Druskininkus 
ir dirbo mokytoja iki pensijos. Puiki pedagogė J. Ja
nuševičienė mirė 2002 m., palaidota Druskininkuose.
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Julija Trainavičiūtė prie Vilniaus universiteto centrinio įėjimo 
durų, 1945 m. nuotr. iŠ „Vorutos“ reDaKCijos arChyVo

Pelesos ir Gardino lietuviai – prie pastato, kuriame 1942–1943 m. veikė Gardino lietuvių gimnazija, 1995 m. nuotr. iŠ „Vorutos“ 
reDaKCijos arChyVo R
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