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„ Vardas Lietuva užvaldomano protą ir jausmus. Aš trokštu Jums atskleisti ją. Ateikite. Dvasioje
nuvesiu Jus į šviesų kraštą – ūkanotą, glūdų, šnerantį. Suvasnokime sparnais – aure, jau
skrendame per šalį, kur kiekvienas daiktas turi blausią atminimo spalvą. Apgobia mus vandens
lelijų kvapas, plėkstančių miškų garsai…“

Oskaras Milašius
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BIOGRAFIJA
Oskaras Vladislovas Liubič-Miloš-Milašius gimė 1877-05-28 Čerėjos
(Baltarusijoje) buvusiame Sapiegų giminės bajorų šeimos dvare, kuris
priklausė poeto šeimai nuo XVIII a. pabaigos iki 1917 m. Šį dvarą 1802 m.
Nupirko Oskaro prosenelis ar senelis J. Milašius.

1899 m. Milašių šeima persikėlė į Paryžių, kur Žonsono de Saji licėjuje
mokėsi Oskaras. Baigęs licėjų, studijavo žmonijos priešistorę, finikiečių ir
asirų meną, Rytų kalbas, tarp jų ir hebrajų, išmoko keletą Europos kalbų,
kuriomis kalbėjo laisvai. Vėliau aktyviai keliavo po Europą.

1899 m. pasirodė pirmasis eilėraščių rinkinys „Poeme de
Desadences“(Dekadentiniai eilėraščiai).

1906 m. išleistas antrasis eilių rinkinys „Les Sept Solitudes“ (Septynios
vienatvės).

1911 m. išėjo trečiasis eilių rinkinys „Les Éléments“ (Pradmenys).

1914-12-14 prasidėjo O. Milašiaus pranašystės, kurios išsipildė.

1919 m. O. Milašius aplanko Lietuvą.

1920 m. paskirtas pirmuoju Nepriklausomos Lietuvos valstybės
pasiuntiniu Prancūzijoje, atstovavo Lietuvos interesams Tautų
Sąjungoje bei tapo aktyviausiu lietuvių kultūros propaguotoju Vakarų
Europoje.

Iki 1925 m., Lietuvos atstovas Prancūzijoje. Buvo skirtas Lietuvos
pasiuntiniu ir įgaliotuoju ministru Prancūzijai, bet tų pareigų atsisakė.

1927 m. jis buvo priimtas į tarptautinę diplomatinę akademiją.

1936 m. suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaro vardas.

1937 m. Kauno Teologijos-filosofijos fakultetas jam suteikė filosofijos
daktaro garbės vardą.

1925-1938 m. Lietuvos atstovybės Prancūzijoje patarėjas.

Mirė 1939 m. kovo 2 d. Fontenblo.



OSKARO MILAŠIAUS GIMINĖS MEDIS

Milašiams priklausė dvarai Mogiliovo, Vitebsko ir
Minsko gubernijose. Tai davė pradžią baltarusiškąjai
Milašių giminės šakai. Vyresnioji Milašių šaka Lietuvoj
įsikūrusi nuo XIII amžiaus Labūnavos, Serbinų ir
Anuševičių dvaruose (dabartiniame Kėdainių raj.). Seni
šios šakos dokumentai liudija, kad Milašiai kilę iš Loznicos
serbų valdovų giminės.

Tėvas Vladislovas Milašius buvo išdidus ir ūmaus
charakterio žmogus. Jis vedė žydaitę Rozaliją Mariją
Rozental. Ilgą laiką dėl tėvo giminės priešpriešos ir
paniekos jie gyveno nesusituokę.

Tėvas medžiodavo Afrikoje, Čerėjoje bandė skraidyti
balionu. Kartais jis sirgo persekiojimo manija. Auginosi
plaukus, nudribusius iki juostos, kiauras dienas sėdėdavo
rūsyje, apsikabinęs išgaląstą kirvį. Vieną sykį mėgino
padaryti charakiri senovišku kardu. Tėvas nekentė
dvasininkijos.

Motina Marija Rozental, lenkų kilmės žydaitė – buvo
rabino duktė. Ji neišpažino jokios religijos.

Būsimasis poetas, būdamas bajorų kilmės, buvo
auklėtas lenkų dvasia, kas tais laikais buvo normalu, bet
lenkiškumas O. Milašiaus nepatraukė. Nuo vaikystės jis
jautėsi esąs lietuvis, pradėjo tolti nuo lenkų tautos ir
kultūros.



OSKARO MILAŠIAUS PRANAŠYSTĖS
Jeigu karas kiltų vėliau nei 1933 m., jo pasekmės būsią žiaurios, peržiūrėta bus daug tarptautinių sutarčių, nes tais metais Hitlerio

atėjimas į valdžią yra vienas iš lemtingiausių tragiškų XX a. momentų.
Karas prasidės 1939 m. iš keturių pakto: per keliolika dienų žlugs pilsudskinė Lenkija. Šis smūgis jai daug kainuos, bet proto neduos.

Prancūzija bus padalinta pusiau, o Paryžius vergaus vokiečiams.

Per holokaustą hitlerinė Vokietija išžudys daug žydų, bet ir iš jų pačių bus pareikalauta lygiai tiek pat aukų: žydų žuvo 6 mln., vokiečių
6,5 mln. Kai kuriems lietuviams bus siaubinga prisiminti, kad prisidėjo prie žydų žudymo. Galiausiai žydai vėl turės savo valstybę.

Hitlerinė Vokietija žlugs. Kazokų raitelių kanopos mindžios Berlyno gatvių akmenis. Valstybė bus išdraskyta. Norės susijungti, bet
neturės valios. Ji ilgam neteks savo sostinės, bet… amžiams Vokietija nebus pasmerkta. Per karą ir po jo Anglija nusilps, praras savo
kolonijas Indijoje.

Lenkiškas katalikiškas tikėjimas, prisotintas atgimusiu fanatizmu, dar kartą pakels galvą. Ilgą laiką čia bus nei šiokia, nei tokia taika,
bet šioji taika lenkus labiau išvargins nei karas. Lenkai šauks „Laisvės, laisvės“ ir Lenkija paskęs šiurpesnėje anarchijoje negu
Žečpospolitos laikais. Lenkija stiprės, geis atkurti senąją valdžią, bet nepasimokys iš praeities klaidų. Seinuose ir kitur uždraus
lietuviškai melstis, persekios, trems kai kuriuos lietuvius, bet Vilniaus neatgaus.

Neliks ir Lietuvos. Ji daug kentės už negimusių kūdikių žudymą, pederastų, homoseksualistų, sodiečių nuodėmes, besaikį malonumų
ieškojimą. Tūkstančiai lietuvių patirs ašaras, kalėjimą, bus išrauti ir perkelti į amžiną ledą ir sniegą. Kadangi lietuviai per daug mylėjo
žemiškąją tėvynę, svetimų engėjų bus išmokyti neturto. Jei Lietuvoje klestės paleistuvystės, girtavimai, visokie iškrypimai, neapykanta,
masinis melas, masinės vagystės, pridengtos tariamos tiesos vardu, tai (Lietuvos – red.) sunaikinimo bausmė artėja sparčiais žingsniais.
Išsigelbėjimo jis pataria ieškoti sekant Pranciškų Asyžietį ir Izidorių Artoją. Kitų tikėjimų žmonėms sektinas būtų Vydūnas.

Lietuva atsiims prarastas žemes su sostine Vilnium.

Žmonės gaus baisų, viską griaunantį ginklą: užteks vos saujelės tos medžiagos, o miestai virs pelenais, geležis sutirps į vašką,
akmenys liepsnos kaip popierius. Ginklas bus daug kartų baisesnis už dujas, patrankas, tankus, lėktuvus. Juo bus galima sunaikinti žemę,
kuri degte degs. Žolė šimtmečiais neaugs.

1939 m. karas bus seniai pasibaigęs. Žemę slėgs naujos nuodėmės, dvasinės, stichinės, ekonominės. Vietomis drebės žemė, vietomis
siaurės vandenys, atsivers ugnikalniai, atskris retai pasirodanti kometa. Žmonės ims šnekėti apie pasaulio galą.

Pirmieji pasaulio pabaigos ženklai pasirodys JAV, kur kils žiauri revoliucija (Rusijos 1917 m. revoliucija, palyginti su ta, atrodys kaip
vaikų žaidimas). Amerikos laukia sunaikinimas ugnimi ir Anglijos sunaikinimas vandeniu. Visa tai įvyksią, jei žmonija nepasitaisys ir
nesugrįš prie Dievo.

Dalis Mėnulio nukris ant Žemės ir pasikeis jos išvaizda, išnirs Mėnulio jūra. Jūrose atsiras naujos salos, kalnai, pasikeis dabartinis
žemynų vaizdas.



DIPLOMATINĖ VEIKLA

O.Milašius 1920 m. buvo pirmasis nepriklausomos Lietuvos valstybės pasiuntinys Prancūzijoje. Jam suteiktas Kauno
Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaro vardas.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę 1918 m., O. Milašius kviečiamas dirbti Lietuvos atstovybėje Paryžiuje. Paskelbta
Lietuvos Nepriklausomybė mažai ką reiškė Europai; buvo būtina ją patvirtinti, apginti, o čia dar konfliktas su lenkais dėl Vilniaus.
Todėl nelengva pasiskelbti lietuviu: „Būčiau galėjęs kaip prancūzų poetas, vienaip ar kitaip avangardo rašytojų gerbiamas,
apsivainikuoti laurais Varšuvoje su daugeliu kitų lietuvių iš mano aplinkos. Vyliausi atliksiąs naudingesnį darbą likdamas po
kukliuoju liaudišku lietuvių kryžiumi“, – rašė poetas 1919 m. oficialiai pasirinkęs lietuvio tapatybę.

1919 m. Paryžiuje, Geografijos draugijos salėje, O. Milašius perskaitė garsiąją paskaitą apie Lietuvą, turėdamas tikslą
sudominti prancūzų visuomenę mūsų krašto problemomis. Įsijautęs į diplomato misiją, mėgino ieškoti sąlyčio taškų tarp Lietuvos ir
Prancūzijos, o kaip poetas stengėsi suteikti mintims patrauklią poetišką formą. Kiek vėliau suprato, kad mūsų diplomatijos klaida
buvo nesukurta Latvijos, Estijos ir Lietuvos sąjunga.

O. Milašius dirbo Lietuvai išsijuosęs. Ne kartą O. Milašius yra pasakęs, kad „vardas Lietuva užvaldė jo protą ir
jausmus“; „Aš būčiau laimingas, pagal savo išgales galėdamas prisidėti, grąžinant taiką mūsų brangioje Lietuvoje, taip skaudžiai
nukentėjusioje“.

1920 m. Prancūzijai pripažinus mūsų šalies nepriklausomybę, O. Milašius skiriamas Lietuvos atstovu Paryžiuje.
Rašytojo diplomatinė veikla sulaukė ir tarptautinio pripažinimo. O. Milašius turėjo pažinčių Prancūzijos užsienio reikalų
ministerijoje, spaudos ir literatūros pasaulyje, todėl sutiko būti Lietuvos diplomatiniu sekretoriumi ir jo pagalba Lietuvos
problemos buvo išgirstos aukštesniame lygyje. Tais pačiais metais jis paskiriamas Lietuvos valstybės atstovu Paryžiuje, kartu jis
Lietuvai atstovauja ir Tautų Sąjungoje, dalyvauja lietuvių ir lenkų derybose Briuselyje dėl Hymanso projekto., o grįžęs į Paryžių
rengia dideles konferencijas ir paskaitas, kuriose pristato Lietuvos istoriją, kalba apie krašto grožį ir lietuviu tautos heroizmą.
Pasibaigus taikos konferencijai Paryžiuje, įsteigia žurnalą „Baltija“, kuriame ginama jau visų Baltijos tautų laisvė. Šiuo, politiškai
ypatingai intensyviu laikotarpiu, savo kūrybą atidėjęs į šalį, O. Milašius pasiekia svarbių Lietuvai pergalių. Lietuvos balsas yra
išgirstas ir ji pripažįstama Vakarų Europoje.

1928 m. svarbiame mokslo žurnale „Slavų pasaulis“ paskelbia ilgą straipsnį pavadinimu „Vilnius ir Europos
civilizacija“ kuriame nurodo, kokį nusižengimą Europos civilizacijai padarė Lenkija iš Lietuvos pagrobdama Vilnių.

Jo diplomatinių kalbų skambesio atstovaujant Lietuvai Prancūzijoje iki šiol niekam nepavyko pakartoti. Jose nėra
kanceliarinių frazių ir aštraus, žeidžiančio sielą proto demonstracijų – kalbama lietuviui, išlaikiusiam visus įgimtus jausmus,
pažįstančiam „vandens lelijų kvapą, plėkstančių miškų garsus, skrendančiam per šalį, kur kiekvienas atminimas turi blausią spalvą“.



Lietuvos pasiuntinybės Prancūzijoje
[1919 m.] raštas LR užsienio reikalų
ministerijai apie pasiuntinybės
įkūrimą ir sudėtį. O. Milašius –
Lietuvos pasiuntinybės Prancūzijoje
pirmininkas (sėdi trečias iškairės).

Lietuvos delegacijos taikos
konferencijai pirmininko A.
Voldemaro 1919-11-17 raštas LR
prezidentui A. Smetonai dėl Lietuvos
delegacijos taikos konferencijai
darbo pabaigos ir O. Milašiaus
skyrimo Lietuvos atstovu
Prancūzijoje.

O. Milašiaus 1920-06-21
telegrama LR užsienio reikalų
ministerijai, kuria pranešama, kad
Prancūzija de facto pripažįsta
Lietuvos nepriklausomybę.

Lietuvos pasiuntinybės Paryžiuje tarnautojai
1932 m.



KŪRYBOS BRUOŽAI

O. Milašius, XX a. pradžioje garsėjęs kaip aukštosios elitinės kultūros atstovas, poetas, rašytojas, filosofas
ir mąstytojas, sėkmingai peržengė šimto metų ribą ir kartu su kitais tą laiko egzaminą išlaikiusiais žymiausiais
Lietuvos rašytojais ir poetais pakilo į Tautos ir jos kultūros Amžinybės erdves. Jis vėl grįžta į Lietuvą paklausyti čia
„juodų sparnų šlapsėjimo ant mirusiųjų vandenų“, prisiglausti prie Lietuvos sielos, kur tiek daug paslaptingumo,
grožio ir dvasingumo… ir kur po pelenų spalva ir su skausmu atrandamos šaknys“. Jo kūryboje tos šaknys buvo
maitinamos vaikystės prisiminimais, skaudžiais vaiko išgyvenimais, vienatve, Lietuvos istorija, jos mitologija, jos giliu
Tikėjimu. O ar grįš ieškoti savo šaknų dabartiniai Lietuvos emigrantai? Kur? Ir kaip jie jos ieškos?

O. Milašius, gyvenęs toli nuo Lietuvos, visą gyvenimą apie ją svajojo, matė jos romantizuotas vizijas,
žavėjosi Lietuvos istorija, jos kunigaikščių didybe, derinant karžygiškas kovas su jų mistiška, mitologine ir jau vėliau
krikščioniškąja pasaulėjauta, veikiant Dievo vardu ir Jo garbei. Lietuvių dabartinei tautotyrai O.Milašius vienas
patraukliausių jos istorijos personažų, svarbus jo begaline meile savo Tėvynei ir savo tautai.

Savo eilėraščiuose poetas vaikystės prisiminimus siejo su romantine Lietuvos vizija; juose daug elegiškų
eilučių, skirtų Lietuvos gamtai, jos grožiui apdainuoti. Taip pat O.Milašius parašė keletą dramų Biblijos ir vidurinių
amžių legendų motyvais.

1919 m., norėdamas jauną Lietuvos valstybę apsaugoti nuo lenkų klastos, parašė lietuvių tautai
reikšmingą darbą „Lietuvos ir Lenkijos santykiai“. Jame gynė lietuvių teises į Vilnių, iškėlė lietuvių ir baskų
giminingumo hipotezę, interpretavo lietuvių kalbą, kaip seniausią indoeuropietškosios kultūros reliktą, išvertė į
prancūzų kalbą 34 lietuvių liaudies dainas ir lietuvių liaudies pasakų.

Nors Milašiaus kūrybinis palikimas – skirtingo žanro kūriniai, juos visus vienija tas pats poetinis
įkvėpimas, kurio gilioji versmė – dievoieška suformavo savitą meilės filosofiją, raginančią vis giliau skverbtis į
žmogiškosios būties paslaptis ir leidžiančią rašytoją vadinti meilės poetu. Atsiskleidžia kūrybos evoliucija: nuo lyrinio
pesimizmo ir absoliučios meilės ieškojimo iki meditacinės poezijos, kosminės meilės kulto, vizionistinės filosofijos.
Kurdamas paskutiniuosius eilėraščius, poetas atrado dar vieną savo talento raiškos būdą – ėmė rašyti filosofinius
traktatus.

O. Milašiaus kūryba – neįprastas reiškinys prancūzų literatūroje, nes intensyvus misticizmas yra retas
šalyje, pasižyminčioje minties aiškumu. Šį išskirtinį poeto bruožą – misticizmą, kaip ir Adomo Mickevičiaus atveju,
prancūzų tyrinėtojai sieja su lietuviško mentaliteto specifika. Be to, Milašiaus kūrybos vertėjai į kitas kalbas pastebi,
kad poeto eilių grožis peržengia prancūzų kalbai būdingos poetinės tradicijos ribas, nes čia prancūziški žodžiai
keisčiausiu būdu įsišaknija niekada neregėtoje svetimoje žemėje.
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PASAULIO PILIETIS

O. Milašius tapo tikru pasaulio piliečiu, jaučiančiu pašaukimą gelbėti visą
nelaimingą žmoniją. Jis susidomėjo kabala (mistine žydų tradicija), ėmė
skaityti Bibliją ir skelbti pranašystes.

O. Milašiaus pastangos siekiant Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo,
darbas Lietuvos atstovybėje Paryžiuje, savita poezija, lietuviškų dainų ir
pasakų vertimai į prancūzų kalbą, iš kurių iki šiolei prancūzų vaikai pažįsta
Lietuvą yra didžiulis indėlis į lietuvių diplomatijos ir kultūros istoriją.

Oskaras Milašius (Oscar Vladislas de Lubicz Milosz) – kas jis? Neeilinė ir lietuviams, ir prancūzams asmenybė? Lietuvių, o gal
lietuvių-prancūzų, prancūzų-lietuvių poetas, intelektualas, simbolistas, mistikas, pranašas. O. Milašiaus poezija yra pati gražiausia
dovana, kokią Europa yra padovanojusi Prancūzijai. Kad ir kaip mylėdamas svajonių tėvynę Lietuvą, poetas neapsiribojo viena
tauta – jam rūpėjo visos planetos likimas. O. Milašius-yra įkvepiantis pavyzdys, ką žmogus gali padaryti net ir negyvendamas
gimtinėje, ką gali nuveikti savo šaliai.

O. Milašiaus lietuvių liaudies dainos „Vai varge,
varge“ vertimas į prancūzų kalbą, 1919–1928 m.



ATMINIMO ĮAMŽINIMAS
Žinomo skulptoriaus K.
Pūdymo sukurta bronzinė
skulptūra iškilo Šiaurės
Prancūzijos mieste Fontenblo,
netoli Paryžiaus, kur gyveno
ir darbavosi Lietuvą aistringai
mylėjęs, jos vardą tarpukariu
garsinęs O. Milašius.

„Juodojo erelio“ viešbučio, kuriame buvo apsigyvenęs O. Milašius, fasadą dabar puošia
poetą primenanti paminklinė lenta. Iš narvelio išsmukusią kanarėlę gaudžiusį poetą
ištiko širdies smūgis. Jis sukniubo ant grindų ir daugiau nebepakilo.

O. Milašius palaidotas Fontenblo kapinėse

Paukščiai jo nebijodavo – poetui užtekdavo
švilptelėti R. Wagnerio muzikos melodiją, ir šie
sulėkdavo, tūpdavo ant ištiestų rankų. Dėl šios
ypatingos bendravimo su gamtos pasauliu
dovanos Milašius buvo vadinamas „paukščių
poetu“.

Meno kūrinyje pavaizduotas bronzinis
paukštelis, nutūpęs ant knygos, kurią laiko O.
Milašius. Jis atrodo tarsi būtų ką tik išplasnojęs
iš poeto širdies gelmių - figūroje atsiveriančios
tuščiavidurės ertmės.


