
„Ką byloja žymiausių Lietuvos karvedžių portretai“

Laisvė nėra amžina dovana. Ji išlieka, tik kai yra ginama. Lietuviai laisvę gynė nuo 
pat valstybės susikūrimo XIIIa. iki XXI a. Šiai kilniai kovai vadovavo žymūs 
karvedžiai. Pristatysime 5 žymiausių Lietuvos karvedžių portretus ir papasakosime 
apie šių istorinių asmenybių nuopelnus.



Pažvelgus į jo portretą ir ištarus jo vardą, prieš akis iškyla Lietuvos valstybė. Būtent jis išplėtė jos valdas nuo jūros iki jūros. 

Lietuvoje nebuvo vyro, didesnio už jį. Dar gyvą  amžininkai lygino jį su Cezariu ir Aleksandru Didžiuoju. Lietuvos Didysis kunigaikštis 

vadovavo Lietuvos ir Lenkijos kariuomenei viename iš didžiausių viduramžių mūšių – Žalgirio mūšyje. Tokio mūšio pasaulis dar nebuvo 

regėjęs....“Esame teisūs ir nugalėsime,“ – šie karvedžio žodžiai įkvėpė karius, ir Kryžiuočių ordino galybė buvo palaužta amžiams. Vytauto 

karžygiška dvasia išliko amžinai lietuvių sielose visais laisvės išbandymų laikais....



J. K. Chodkevičius Kircholmo mūšyje

Į mus žvelgia tvirto stoto žmogus, kurio žvilgsnis rūstus ir mąslus. Tai vienas žymiausių karvedžių Lietuvos istorijoje ir XVII a. 

Europoje. Dėl pasiektų karinių pergalių jį sveikino net Romos popiežius. O didžiausia šlovė jį aplankė prie Salaspilio, kur 1605m. jo 

vadovaujama kariuomenė sutriuškino švedų pajėgas. Karas buvo jo stichija. Jis buvo sutvertas vadovauti kariams ir siekti pergalės. Jo 

šlovė neblėstanti, o pavyzdys įkvepia kovos dėl laisvės dvasią. Geriausiai šį vyrą apibūdina liaudies dainos žodžiai:“ Mūsų Katkus labai 

drūts/Tikras buvo karaliuks..“



Pažvelgę į šio karvedžio portetą, matome jauną giedro žvilgsnio žmogų. Atrodo, jog tai asmenybė, nevaržoma jokių rėmų, pilna 

veržlaus polėkio. Šį karo vadą žino visas pasaulis. Jį šlovina JAV, nes jis buvo Amerikos nepriklausomybės karo dalyvis. Jį gerbia Lenkija 
kaip  1794m. sukilimo prieš caro imperiją vadą. O gimė jis LDK ir rašė:“Aš esu ne kas kitas, kaip tik lietuvis...“Karas jį lydėjo visą 
gyvenimą ir grūdino. Jo asmenybė šviečia be galo ryškiom spalvom. Jo veikloj atrandam nuostabiausią pavyzdį, kaip mylėti ir ginti laisvę.

P.Smuglevičius. T.Kostiuškos priesaika Krokuvos turgaus aikštėje



Įsižiūrėkime į šio žmogaus portretą. Jame  – nepaprasta valia ir susitelkimas į didelį tikslą. Šios asmenybės gyvenimą ženklino 

nepriklausomybės kovos. Tai buvo Lietuvos karvedys, vadovavęs Lietuvos kariuomenei pačiais kritiškiausiais momentais, kai ji 20a. pr. 
sunkiose kovose su lenkais, rusų bolševikais, bermontininkais apgynė nelengvai iškovotą Nepriklausomybę. Jį geriausiai apibūdina
žodžiai: “Kol gyvas būsiu, mano širdis ir siela bus su kariuomene...“ Jis mums yra pavyzdys, kaip gyvenime pasirinkti tikrą kelią, kuris 
vestų į prasmę....



Jo portretas byloja apie itin valingą ir savo tikslo tvirtai siekiantį kovų vadą. Kartu jo akyse šmėsteli ir tragiško likimo nuojauta. Šios

asmenybės veikla mus nukelia į rezistencinę kovą. 1945 m. davęs partizano priesaiką, liko jai ištikimas visą gyvenimą. Jis buvo

kovojančios prieš okupaciją Lietuvos valstybės vadovas, tad jį galima vadinti ketvirtuoju Lietuvos prezidentu. „Aš manau, kad kova,

kurią vedžiau 9 metus, turės savo rezultatų...“ – šie jo žodžiai buvo pranašiški. Išduotas, suimtas, sušaudytas... Šio tragiška lemtimi

pažymėto žmogaus gyvenimas mums šviečia kaip pasiaukojimo dėl laisvės idealas.



Tai stendinis pranešimas, kuriame, integravus istorijos, dailės ir lietuvių kalbos pamokas, pristatomos 5 žymiausių Lietuvos karvedžių,
Vytauto Didžiojo, Jono Karolio Chodkevičiaus, Tado Kosciuškos, Silvestro Žukausko, Jono Žemaičio – Vytauto, asmenybės, jų
reikšmė Lietuvos laisvės kovų istorijoje.
Dailės pamokų metu mokiniai piešė karvedžių portretus, istorijos pamokose rinko medžiagą apie šių asmenybių veiklą, o lietuvių
kalbos pamokose mokėsi užrašyti, kuo šie žmonės jiems imponuoja.

8 klasės mokiniai: Andrėja Janulytė, Medeina Makarevičiūtė, Neringa Lasytė, Beata Prakaitytė, Emily Innos, Reda Teteriukovė.

Mokytojos: Virginija Jasulaitienė, Jūratė Januškevičiūtė-Varnagirė, Aldona Adomaitytė

Kauno Martyno Mažvydo progimnazija



• https://theculturetrip.com/europe/lithuania/articles/jonas-zemaitis-vytautas-the-

leader-of-the-lithuanian-freedom-fighters/

• http://savb.lt/lt/renginys/spaudiniu-paroda-laisves-kaina-partizanai/

• https://www.vle.lt/straipsnis/vytautas-didysis/

• https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Karolis_Chodkevi%C4%8Dius

• https://lt.wikipedia.org/wiki/Tadas_Kosciu%C5%A1ka

• https://www.facebook.com/Silvestras-%C5%BDukauskas-1343701782415644/
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