MONIGNORAS ANTANAS VISKANTAS
(

- 1942/3)

Antanas Viskantas gimė Žemaitijoje, mirė Vilniuje apie 1942/3
m., palaidotas Rasų kapinėse; kunigas, popiežiaus šambelionas, isto
rijos daktaras, Vilniaus krašto veikėjas. Studijavo Romos, Liuveno
ir Friburgo universitetuose, įsigydamas teologijos, filosofijos bei ka
nonų teisių doktoratus ir politinių bei socialinių mokslų licenciatą.
Jo parašyti veikalai : La Lithuanie et la Guerre, 1917 ir La Lithuanie
Religieuse, 1918 m. (Pasirašyti Antoine Viscont). Šiam paskutinia
jam darbui, manoma, bus talkinęs Friburge tuo metu drauge studi
javęs Stasys Šalkauskis. Pagrindinę šio veikalo dalį sudaro krikščio
niškųjų konfesijų istorija, įžangoje trumpai atvaizduota lietuvių
tautos charakteris ir jos santykiai su įvairiomis religijomis. Pabai
goje duota statistikos, apimančios ir emigracijos didesnius kraštus,
kaip Ameriką, Angliją ir kita. Toji knyga buvo aktuali ir naudinga
anais laikais, kada vakarai pradėjo domėtis Pabaltijo tautomis.
Visuomeninė veikla Vilniuje. Jau prieš I pasaulinį karą daly
vavo Vilniaus lietuvių veikloje. 1906 m. buvo tarp delegatų pas
Vilniaus apskrities mokyklų kuratorių, Vilniaus Lietuvių Šelpimosi
Draugijai organizuojant pirmąją Vilniaus lietuvių dviklasę moky
klą. Jis taip pat buvo minėtosios mokyklos programos komisijos
narys. Po karo vyskupo J. Matulaičio pakviestas Vilniaus kurijoje
notaro pareigoms. Kurijoje dirbdamas R. Jalbrzykowskio laikais
pateikė daug istorinės dokumentuotos medžiagos A. Juknevičiaus
studijai apie lietuvių bažnytinę padėtį Vilniaus krašte.
Kun. Viskantas buvo vienas iš organizatorių ir steigėjų Vilniaus
lietuvių Šv. Kazimiero jaunimui auklėti ir globoti draugijos, įsteig
tos Vilniuje 1925 m. Jis buvo pirmasis ir ilgametis centro valdybos
pirmininkas, daug dirbęs minėtos draugijos skyrių organizavime
Vilniaus ir Suvalkų kraštuose. Didžiai reikšmingas Vilniaus kraštui
buvo šis darbas, padėjęs sulaikyti priaugančias kartas nuo sulenki
nimo ir daug prisidėjęs prie Vilniaus krašto kaimo švietimo bei jo
kultūrinimo.
Kun. Viskantas buvo vienas iš iniciatorių ir steigėjų (pasirašęs
įstatus) 1932 m. įsteigtos Vilniuje Lietuvių Meno ir Literatūros Drau
gijos. Šiai draugijai pirmininkaudamas iki 1939 m., kada lenkų
valdžia ją uždarė, daug veikė organizuodamas meno bei literatūros
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vakarus, koncertus, vaidinimus. Kai kitoms Vilniaus krašto lietuvių
organizacijoms buvo draudžiami bet kokie kultūriniai parengimai,
kun. A. Viskanto sumanumo ir asmeninių ryšių su įtakingais val
džios žmonėmis dėka Meno ir Literatūros Draugijos vardu būdavo
gaunami leidimai vaidinimams ir kitokiems kultūriniams vakarams
ne tiktai Vilniuje, bet visame Vilniaus krašte. Pavyzdžiui, tiktai
1938-1939 m. surengta 34 vakarai. Anais lenkų priespaudos metais
tai buvo ne tiktai svarbus lietuvių kultūros ugdymo darbas, bet ir
lietuvių tautinės rezistencijos reikalas Vilniaus krašte.
Daug nusipelnęs kun. A. Viskantas yra ir Lietuvių Mokslo Drau
gijai. Buvo vienas iš jos organizatorių ir steigėjų, ilgametis valdybos
narys ir 1933-1938 draugijos pirmininkas. Kun. A. Viskanto pastan
gomis buvo suinventarizuotas ir sutvarkytas draugijos turtas. Kai
1938.VI.1 d. lenkų administracinė valdžia, uždariusi Lietuvių Mokslo
Draugiją, jos kuratorium ir likvidatorium paskyrė lenką adv. Węclowskį, kun. A. Viskantas darė daug žygių į įvairias administracijos ir
švietimo įstaigas bei pas aukštuosius valdžios pareigūnus, norėdamas
apsaugoti draugijos turtą nuo sunaikinimo ir atgauti teisę veikti.
Kai Vilniaus kraštas grįžo Lietuvai ir Lietuvių Mokslo Draugija at
gavo teises, 1940 m. kun. A. Viskantas vėl buvo išrinktas šios drau
gijos pirmininku ir jai vadovavo iki jos įjungimo į Lietuvos Mokslų
Akademiją.
Kun. A. Viskantas dalyvavo ir kitų lietuviškujų organizacijų
veikime, kaip Lietuvių kreditinio kooperatyvo taryboje, labdaros
draugijose ir kt. Yra skaitęs apsčiai paskaitų įvairiuose mokslo,
meno bei literatūros pobūviuose, bendradarbiavo Vilniaus spaudoje,
Lietuvių Tautoje ir kt. Savo bažnytines pareigas ilgus metus ėjo
Vilniaus Šv. Kryžiaus — Bonifratrų bažnyčioje.
Savo veikloje kun. A. Viskantas buvo labai savarankiškas,
nemėgo tartis su kitais, savo mintis pateikdavo konkrečiai išdirb
tais planais.
Privačiame gyvenime užsidaręs, kuklus. Jo ilgesnį laiką turėtas
gyvenamasis butas Odminių gatvėje buvo labai paprastas — be
mokslo ar meno žymių. Asmeniniam gyvenime buvo vienišas, nedaug
turėjęs artimesnių, sau palankių žmonių. Viešuose — reprezentaci
niuose pasirodymuose būdavo iškilus ir taktingas, išryškindamas
savo nuopelnus, neįžeisdavo kitų.
Ver. Kulbokienė
Bostonas

