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Profesorius Antanas Stancevičius – žymus Lietuvos mokslininkas ir visuomenės 

veikėjas 
 

Lietuvos žemės ūkio akademijos (universiteto) profe-
sorius, mokslų daktaras Antanas Stancevičius – žymus Lie-
tuvos mokslininkas agronomas ir botanikas, geobotaninių 
tyrimų šalyje pradininkas, žemdirbystės sistemų ir sėjo-
mainų tyrėjas, visuomenės veikėjas, daugiametis Žemdir-
bystės katedros vedėjas, žemės ūkio specialistų ir mokslo 
darbuotojų ugdytojas, gausaus mokslinio palikimo auto-
rius, Lietuvos patriotas. 

 

 
 
Gimė prieš 90 metų, 1920 m. sausio 8 dieną Tauragės 

apskrities, Batakių valsčiaus Lomių kaime. Mokėsi Raseinių 
pradinėje mokykloje, Raseinių valstybinėje gimnazijoje. 
1938 – 1942 metais Žemės ūkio akademijoje (Dotnuva) iš-
klausė visą Agronomijos fakulteto kursą ir 1943 metais įgijo 
diplomuoto agronomo vardą už diplominį darbą „Piktžolės 
žieminiuose javuose rudenį“. Tyrimų duomenis diplomi-
niam darbui surinko 1942–1943 metais dirbdamas Piktžolių 
skyriaus asistentu Augalų apsaugos stotyje (Dotnuva). 

Pradėjo dirbti agronomu Tabako auginimo centre 1943 
metais. 1944–1946 metais dirbo agronomu Alytaus apskri-
ties Aniškio tarybiniame ūkyje, vėliau buvo jo direktorius. 
57 metus dirbo pedagogu Lietuvos žemės ūkio akademijoje 
(universitete): 1947–1953 metais – Botanikos ir mikrobio-
logijos katedros asistentas ir vyresnysis dėstytojas, 1953–
1955 metais – Augalininkystės katedros vyresnysis dėsty-
tojas, 1955–1961 metais – Žemdirbystės katedros vyresny-
sis dėstytojas, docentas (1961–1990), profesorius (1990–
2004), profesorius emeritas – nuo 2004 metų iki mirties. 25 
metus vadovavo Žemdirbystės katedrai (1956–1957; 1962–
1968; 1974–1992). 1958 metais apgynė žemės ūkio moks-
lų kandidato (daktaro) disertaciją „Lietuvos TSR pasėlių 
augalija, jos reikšmė agronominei dirvožemio charakteris-
tikai ir kovos su piktžolėmis organizavimui“. 1958–1975 
metais buvo Lietuvos žemės ūkio akademijos studentų 
mokslinės draugijos mokslinis vadovas, studentų moksli-
nių draugijų respublikinės tarybos pirmininko pavaduoto-
jas, 1989–1993 metais – Lietuvos žemės ūkio akademijos 
tarybos pirmininkas. 

Profesorius buvo Lietuvos mokslo tarybos narys 
(1991–1996 m. ir nuo 2003 metų iki mirties), Žemės ūkio 

mokslo tarybos narys (nuo 2001 m.), Lietuvos žemės ir 
miško ūkio visuomeninių ekspertų kolegijos narys. Įgijęs 
docento pedagoginį vardą, buvo Lietuvos žemės ūkio aka-
demijos (universiteto), Lietuvos žemdirbystės instituto, 
Botanikos instituto mokslinių tarybų narys. Išugdė 25 
mokslų daktarus. Trys Antano Stancevičiaus mokiniai tapo 
profesoriais, habilituotais daktarais (Juvencijus Petrulis, 
Gediminas Staugaitis ir Rimantas Velička), viena mokinė 
(Irena Kavoliūnaitė) – habilituota daktare. 

Profesorius Antanas Stancevičius labai aktyviai daly-
vavo visuomeninėje veikloje. 1991–2000 metais jis buvo 
atkurtų Žemės ūkio rūmų pirmininkas, nuo 2000 metų – jų 
garbės pirmininkas. Jis buvo žurnalo „Mūsų gamta“ redak-
cinės kolegijos narys (1977–1990), žurnalo „Žemės ūkis“ 
redakcinės kolegijos narys (1991–2000), Lietuvos herbo-
logų draugijos valdybos pirmininkas (1999–2007), Lietu-
vos agronomų sąjungos valdybos narys, Lietuvos botanikų 
draugijos narys, Žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Ko-
operacijos kelias“ valdybos pirmininkas, LŽŪU profesorių 
klubo „Scientia“ narys, visuomeminės organizacijos „Sa-
mbūris Patirtis“ narys, Lietuvos tautininkų sąjungos garbės 
narys ir Garbės teismo pirmininkas, Europos herbologų 
draugijos (EWRS), Tarptautinės žemės dirbimo tyrimų or-
ganizacijos (ISTRO) narys, Tarptautinės informavimo 
akademijos tikrasis narys. 

Už labai gerą darbą ir aktyvią visuomeninę veiklą pro-
fesorius Antanas Stancevičius pelnė labai daug apdovano-
jimų. Galima paminėti reikšmingiausius: Lietuvos nusipel-
niusio agronomo vardas (1965), Respublikinė mokslo pre-
mija už darbą „Lietuvos TSR flora“ I–III tomai (kartu su 
kitais, 1966), Lietuvos žemės ūkio akademijos (universite-
to) Garbės daktaro (Doctor honoris causa) vardas (1994), 
profesoriaus emerito vardas (2004), Lietuvos didžiojo ku-
nigaikščio Gedimino V laipsnio ordinas (1998), Lietuvos 
kaimo spindulio nominacija (2005). 

Profesorius Antanas Stancevičius mirė 2007 metų 
rugpjūčio 24 dieną, 88–aisiais gyvenimo metais. Palaidotas 
Kaune, Karmėlavos kapinėse. 

Didžiausias profesoriaus Antano Stancevičiaus paliki-
mas yra gausūs aktyvios ir įvairios mokslinės veiklos re-
zultatai. Jis pirmasis Lietuvoje pradėjo tirti laukų piktžoles 
fitocenologiniu aspektu ir sudarė pirmąją pasėlių bendrijų 
klasifikaciją. Šioje jo mokslinėje veikloje buvo vietos ir 
naujai idėjai, ir moksliniams įtikinėjimams. Profesorius 
nenutolo nuo pamėgtos fitocenologijos, imdamasis paieškų 
pasiūlyti naują, ekonomiškesnį pūdymų sluoksninio dirbi-
mo būdą piktžolėms, ypač daugiametėms, naikinti, arba 
įsitraukdamas į herbologinius tyrimus. Trečioji jo moksli-
nių tyrimų sritis – racionali ūkio sėjomainų sistemą, kurią 
jis pats apibūdino, kaip visumą tarp savęs suderintų sėjo-
mainų viename ūkyje. 

Profesoriaus didelį kūrybinį aktyvumą parodo nuolatinis 
dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir paskelbtos moks-
linės publikacijos. Jis vienas ir su mokiniais per 47 metus 
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perskaitė ir paskelbė 117 mokslinių pranešimų: žemdirbys-
tės (60, arba 51,3 proc.), herbologijos (36, arba 30,7 proc.), 
botanikos (14, arba 12,0 proc.) ir universitetinių studijų (7, 
arba 6,0 proc.) klausimais. Už Lietuvos ribų vienas ir su ko-
legomis dalyvavo 33 mokslinėse konferencijose.  

Profesorius Antanas Stancevičius iš viso parengė ir pa-
skelbė 1179 publikacijas: 38 knygas ir brošiūras, 807 
straipsnius ir 334 pasisakymus, pareiškimus ir kreipimųsi. 
Tai – nedažnas reiškinys mokslo visuomenėje. Profesorius 
publikacijas rašė lietuvių, rusų, anglų kalbomis.  

Daugiausia knygų skirta agrotechnikos arba žemdir-
bystės ir augalininkystės technologijų sritims. Vienas ir 
kartu su kitais profesorius parengė ir išleido 11 botaninių 
leidinių, du žemės ūkio politikos leidinius ir vieną univer-
sitetinio mokslo istorijos knygą. Išskirtinio dėmesio vertas 
pirmasis jo mokslinis leidinys „Lietuvos TSR pasėlių auga-
lijos geobotaniniai tyrimai“ (1959), kuriame susisteminti ir 
apibendrinti žemės ūkio mokslų kandidato (daktaro) diser-
tacijos duomenys. 1977, 1982 ir 1991 metais profesorius 
išleido net po tris knygas per metus. 

Profesorius Antanas Stancevičius mokslines žinias pub-
likavo 185 moksliniuose straipsniuose. Profesoriaus moksli-
nius interesus atspindi paskelbtų straipsnių skaičius dviejose 
agronomijos mokslų (žemdirbystės – 110 ir herbologijos – 
55) ir floristikos (20 straipsnių) srityse. Tokia herbologijos ir 
floristikos mokslinių tyrimų darna, papildant vienas kitą, pa-
sižymi ir kiti jo agronominiai bei botaniniai tyrimai. Produk-
tyviausiai profesorius dirbo 1971–1990 metais, kai per me-
tus vidutiniškai paskelbdavo po 6 mokslinius straipsnius: 3 – 
žemdirbystės, 2 – herbologijos ir 1 – floristikos.  

1958–2004 metais Antano Stancevičiaus darbai buvo 
cituoti 284 kartus. Didžioji dalis nuorodų yra į žemdirbys-
tės darbus (120, arba 42,3 proc.). Floristikos ir herbologi-
jos darbai cituoti beveik vienodai (78 ir 80 kartų, arba 27,4 
ir 28,2 proc.). Mažiausiai cituoti augalų agrotechnikos ty-
rimo darbai – 6 kartus, arba 2,1 proc. 

Antano Stancevičiaus knygos cituotos 74 kartus, tai 
sudaro 26,3 procentus visų spaudinių citavimų. Jo diserta-
cija ir jos rusiškas autoreferatas cituotas 4 kartus, monogra-
fija „Lietuvos TSR pasėlių augalijos geobotaniniai tyri-
mai“ (1959) – 15, „Lietuvos TSR floros“ daugiatomis – 24, 
metodinė knyga „Lauko bandymų duomenų įvertinimo 
metodika“ (1981) – 25 kartus. Taigi profesoriaus Antano 
Stancevičiaus mokslinės publikacijos buvo cituojamos, jos 
yra žinomos ir neabejotinai bus minimos ateityje.  

Profesorius Antanas Stancevičius labai rūpinosi Lietu-
vos žemės ūkio reikalais. Jis jautriai reaguodavo ne tik į iš-
kilusias problemas, bet ir į kasmetinius, įprastinius žemdir-
bių rūpesčius dėl didesnio kultūrinių augalų derliaus, dėl 
tinkamo natūralių žalienų naudojimo. Profesorius paskelbė 
318 mokslo sklaidos (iš jų enciklopedinių – 111), 210 vi-
suomeninių publikacijų ir bendradarbiavo beveik dešimtyje 
periodinių leidinių. Daugiausia straipsnių su ūkininkavimo 
patarimais paskelbė žurnale „Žemės ūkis“ („Socialistinis 
žemės ūkis“) – 88, „Valstiečių laikraštyje“ – 84, „Ūkininko 
patarėjuje“ – 59. Ypač mėgo rašyti „Ūkininko patarėjui“, 
kuriame 2007 metų rugpjūčio 18 dieną paskelbė paskutinį 
savo straipsnį „Valstybė negali biurokratijos girnomis su-
malti savo žemdirbių!: šis straipsnis yra sykiu tarytum ma-
no testamentas“. Šis straipsnis buvo atspausdintas likus še-
šioms profesoriaus gyvenimo dienoms. 

Antano Stancevičiaus aktyvią pilietinę poziciją atspindi 
vieši jo pasisakymai, pareiškimai ir kreipimaisi aktualiais 
Lietuvos gyvenimo klausimais. Iš viso jų rasta 334. Dau-
giausia jų žemės ūkio politikos (74,2 proc.), kiti – mokslo, 
kaimo ir studijų raidos klausimais. Pilietinės pozicijos raiška 
suaktyvėjo Lietuvos atgimimo, Sąjūdžio veiklos ir nepri-
klausomybės atkūrimo metais. Didžiausias visuomeninis ak-
tyvumas pasireiškė 1996–2000 metais, jam atliekant Lietu-
vos Respublikos Žemės ūkio rūmų pirmininko pareigas. Tuo 
metu jis pasisakė, pasirašė pareiškimus ir kreipimusis neati-
dėliotinais žemės ūkio ir kaimo socialinės raidos reikalais 
153 kartus. 1994–2005 metais kartu su kitais jis parengė ir 
pasirašė 12 kreipimųsi (į Lietuvos Respublikos Prezidentą 
Valdą Adamkų – 1, į šalies vadovus – 9, į Lietuvos visuo-
menę – 2), 17 pareiškimų (tarp jų 11 su „Sambūrio Patirtis“ 
atstovais), 2 pasiūlymus, po vieną komunikatą, rezoliuciją ir 
laišką. Didžioji jų dalis rašyta Žemės ūkio rūmų, paskutinieji 
–„Sambūrio Patirtis“ vardu. 

Daugiausia diskutuota dėl žemės reformos ir bendro-
sios žemės ūkio raidos Lietuvoje po nepriklausomybės at-
kūrimo, piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą įstatymo, žemės ūkio kooperacijos krizinės padėties 
šalyje, Kaimo rėmimo fondo naudojimo, nenašių ir mažo 
našumo žemių naudojimo, muito amonio salietros trąšoms, 
Lietuvos cukraus ir linų pramonės ateities, stojimo į Euro-
pos Sąjungą ir NATO. 

Aktualius žemės ūkio raidos šalyje reikalus profesorius 
Antanas Stancevičius drąsiai svarstydavo gausiuose pasi-
sakymuose. Paskutiniuosiuose pasisakė prieš žemės mono-
polizavimą, už šeimos ūkį ir kooperaciją. Visuose pasisa-
kymų, pareiškimų ir kreipimųsi tekstuose jis su niekuo ne-
sitaikstė, nes nesitenkino deklaratyviu aptariamos proble-
mos pristatymu, bet darė jos analizę ir teikė siūlymus 
įveikti sunkumus. Profesoriaus mąstymas buvo originalus, 
ne visiems ir visada priimtinas, bet niekas nedrįso jo apkal-
tinti populizmu.  

Profesoriaus Antano Stancevičiaus mokslinė, visuo-
meninė ir publicistinė veikla nenutrūko staiga. Jis blaiviai 
vertino sunkios ligos paženklintus paskutiniuosius gyve-
nimo metus ir savikritiškai pajuokaudavo, kad jaučiasi kaip 
užsibuvęs istorinių laikų palikuonis, nes bendraamžių, 
bendraminčių nebelikę, ir nėra su kuo pasikalbėti. Bet kol 
galėjo, buvo jautrus jų atminimui. Kartu su kitais ir vienas 
pagerbė amžinybėn išėjusius profesorius Vytautą Kubilių, 
Povilą Čibirą, Reginą Žulienę, parašė straipsnių monogra-
fijoms apie profesorius Kazį Brundzą ir Jadvygą Monstvi-
laitę. Reikėtų padėkoti ir už labai išsamius straipsnius pa-
rengtoms monografijoms apie profesorius Vincą Vilkaitį, 
Juozą Tonkūną, Petrą Vasinauską ir Bronių Baginską. 

Bendraamžiai taip pat nebuvo abejingi profesoriaus 
asmenybei ir nuveiktiems darbams, kurie aprašyti 353 pub-
likacijose. Publikacijų vis dar pasirodys, nes atsiras žmo-
nių, kurie norės paminėti profesoriaus paskatas puoselėti 
mokslinę mintį, daryti gerus darbus, skirtus Lietuvos že-
mės ūkio ir visos šalies pažangai.  

Apie profesoriaus gyvenimą ir veiklą galima plačiau 
paskaityti šio straipsnio autoriaus parengtoje monografijoje 
„Profesorius Antanas Stancevičius: apie gyvenimą, žmo-

nes ir save“.  
 
Prof. habil. dr., Lietuvos MA n. eksp. A. Motuzas 


