
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI VALDUI ADAMKUI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKUI ARTŪRUI PAULAUSKUI

PRAŠYMAS

Dešimtas Etikos Forumas Kultūros vyksmas ir inteligentija, įvykęs 2006 m. kovo 16 d.,
paminėjo 70-metį Memorandumo, kuriuo žymūs kultūros veikėjai 1936 m. kreipėsi į Lietuvos
užsienio reikalų ministrą dėl Rericho Pakto ratifikavimo ir Taikos Vėliavos iškėlimo. 1935 m.
balandžio 15 d. Vašingtone JAV prezidento Ruzvelto kabinete dvidešimt viena Amerikos šalis
ratifikavo šį Paktą – Sutartį apie meno, mokslo įstaigų ir istorinių paminklų apsaugą karo ir taikos
metu, kurio 70-metis praėjusiais metais paminėtas daugelio šalių. Rericho Pakto simbolis – Taikos
Vėliava – trys raudoni skrituliai, apjuosti apskritimu baltame fone, randamas nuo neatmenamų laikų
įvairiose kultūrose bei religijose ir turi ne vieną prasmę, įtvirtinančią amžinas vertybes. Tai: Meilė,
Grožis, Išmintis; Kultūra, Mokslas, Religija; Švenčiausioji Trejybė Amžinybės rate ir kitos. Buvo
siūloma paskelbti Pasaulinę Kultūros Dieną, nes Taika gali būti pasiekta tik per Kultūrą.

Lietuva yra ratifikavusi Hagos Konvenciją, kuri sudaryta Rericho Pakto pagrindu, bet
neįtrauktas taikos laikotarpis. Lietuva turi įstatymus, saugančius kultūros paveldą ir taikos metu,
gerbia tautinių mažumų kultūrą. Todėl manome, kad Lietuva turi teisę iškelti Rericho Pakto
Vėliavą, kaip Taikos per Kultūrą simbolį, tuo parodydama pavyzdį ir kitoms, pirmiausiai, Pabaltijo
šalims. Prieš 70 metų panašus Memorandumas buvo įteiktas ir Latvijoje. Praeities įvykiai yra
paskatinimas šiai dienai. Kultūros krizė, apėmusi daugelį šalių, yra giliai palietusi ir Lietuvą. Visi
matome moralinį nuosmukį ir visuomenės susiskaldymą. Nebuvo dar jėgos, kuri šiuo metu galėtų
suvienyti visas šviesias šalies pastangas pilietinės visuomenės ir bendro gėrio kūrybai. Tokią jėgą
matome apsijungime vardan Taikos per Kultūrą.

Kultūrą suprantame kaip pagarbą dvasinei šviesai, kurioje atsispindi grožis, žinojimas ir
meilė, kaip aukščiausias dvasines ir materialines vertybes. Žmogaus asmeniui būdinga tik per
kultūrą pasiekti tikrą ir pilnavertį žmogiškumą. Pagrindinis kultūros matmuo yra sveikas
moralumas. Ten, kur kultūra, ten ir taika, ten ir teisingas socialinių problemų sprendimas. Taip
suprato ir pasirašiusieji Memorandumą , ir Vydūnas, Stasys Šalkauskis, Antanas Maceina bei kiti
Lietuvos šviesuoliai. Kultūros idėja priimtina visiems geros valios žmonėms, nepriklausomai nuo
politinių, religinių, tautinių bei rasinių skirtumų.

Neabejotinai, Rericho Paktas – vienas humaniškiausių praėjusio amžiaus dokumentų. Jo
autorius Nikolajus Rerichas (1874-1947), pasaulinio garso visuomenės veikėjas, menininkas,
mokslininkas, rašytojas, filosofas kultūrą ir grožį matė aukščiausia panacėja, kurią žinojo žmonija.
Ši panacėja būtina ir dabar.

Prašome J. Ekscelenciją įtakoti Lietuvos valdžios institucijas, kad, atsižvelgiant į tarpukario
inteligentijos ir mūsų prašymą, būtų skelbiama Kultūros Diena balandžio 15 d. iškeliant Taikos
Vėliavą. Taip pat prašome paskatinti JUNESKO dėl Pasaulinės Kultūros Dienos paskelbimo su šiuo
garbingu Taikos Vėliavos simboliu.

Esame įsitikinę, kad šią idėją palaikys ir kitos šalys, pirmiausiai – Latvija.


