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Gyvenimo istorija

• Gimė 1809 m. vasario 12 d. Kentukio valstijoje, 

JAV.

• Studijavo teisę.

• 1816 m. jo šeima turėjo palikti namus, o jis pats 

buvo priverstas dirbti, kad padėtų jiems 

prasimaitinti.

• 1818 m. mirė motina.

• 1831 m. žlugo verslas.

• 1832 m. balotiravosi į valstijos įstatymų 

leidžiamosios valdžios institucijas - pralaimėjo.

• 1832 m. prarado darbą ir nesėkmingai bandė įstoti į 

teisės mokyklą.

• 1833 m. skolinosi iš draugo pinigų naujam verslui ir 

metų pabaigoje bankrutavo. Šią skolą jis mokėjo 

dar 17 metų.

• 1834 m. vėl balotiravosi į valstijos įstatymų 

leidžiamosios valdžios institucijas - šįkart laimėjo.



Tolimesnė gyvenimo istorija
• 1835 m. susižadėjo, bet mirė 

sužadėtinė. [Sukūręs šeimą 

A.Linkolnas neteko jauniausiojo 

sūnaus].

• 1836 m. jį apėmė visiškas nervinis 

išsekimas ir jis šešis mėnesius 

praleido lovoje.

• 1838 m. siekė būti išrinktas valstijos 

įstatymų leidžiamosios valdžios 

institucijos kalbėtoju - pralaimėjo.

• 1840 m. siekė būti išrinktas rinkiku -

pralaimėjo.

• 1843 m. balotiravosi į Kongresą -

pralaimėjo.

• 1846 m. vėl balotiravosi į Kongresą - šį 

kartą laimėjo ir sėkmingai dirbo 

Vašingtono komandoje.

• 1848 m. siekė būti perrinktas į 

Kongresą - pralaimėjo.

• 1849 m. siekė žemėtvarkos valdytojo 

pareigų savo gimtojoje valstijoje -

prašymas nepatenkintas.

.

• 1854 m. balotiravosi į Jungtinių 

Valstijų Senatą - pralaimėjo.

• 1856 m. partijos susirinkime siekė būti 

išrinktas pretendentu į viceprezidento 

postą - gavo mažiau nei šimtą balsų.

• 1860 m. išrinktas Jungtinių 

Amerikos Valstijų prezidentu.



Abraomas ir Amerika

• Linkolnas meistriškai 

vadovavo sąjunginėms 

pajėgoms pergale 

pasibaigusiame pilietiniame 

kare, atidžiai rinkdamasis 

vadovaujančius generolus, 

tarp jų ir Ulisą Grantą.

• 1863 m. sausio 1 d. paskelbė 

apie vergijos panaikinimą.

• 1865 m. balandžio 15 d. 

teatro spektaklio metu ložėje 

Linkolną nužudė vienas 

petietis.



Abraomo statula



Skurdžiai gyvenantį Linkolną negandos persekiojo visą gyvenimą. Jis 

aštuonis kartus pralaimėjo rinkimus, du kartus bankrutavo ir išgyveno 

nervinį išsekimą. Ne kartą jis galėjo viską mesti, bet atsitiesė ir tapo

vienu įžimiausių prezidentų Amerikos istorijoje.



‘‘Avis ir vilkas skirtingai taria žodį „ laisvė” 

– štai kur esmė nesutarimų, 

viešpataujančių žmonių visuomenėje’’  –

Abraomas Linkolnas
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Informacija imta iš :

http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Lincoln_on_slavery

http://www.kabutes.lt/autorius/abraomas_linkolnas/202

http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Lincoln_%281920_statue%29

http://www.biografas.lt/biografija/150-abraham-lincoln
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