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Ceea ce s-a petrecut recent la Centrul Socio-Cultural „J. L. Calderon” ne-a dus cu gândul la genialul
poet libanez Khalil Gilbran, care, în cartea sa „Profetul”, tradusă în limba română de maestrul Radu
Cârneci, spune: „Bine e să dai când ţi se cere, dar şi mai bine e să dai când nu ţi se cere dar simţi că
trebuie să dai”.
La fel de bine este ca şi cel care primeşte darul să fie în stare să arate că a meritat acest nobil gest.
Apreciind că s-a realizat această simbioză, remarc preocuparea deosebită a doamnei directoare
Elena Scurtu pentru crearea ambientului în care a fost lansat volumul autobiografic „Johan fără ţară:
Străbătând lumea pe drumul păcii”. Primele episoade traduse din limba engleză de redactorul-şef,
Acad. Gheorghe Păun, au apărut în revista de cultură „Curtea de la Argeş”, creaţie a domniei sale,
ca  apoi  adunate  în  volum,  să  fie  expresia  respectului  faţă  de  un  mare  prieten  al  românilor.
Personalităţile  care  s-au  referit  la  conţinutul  cărţii,  Acad.  Gheorghe  Păun,  scriitoarea  şi
traducătoarea Paula  Romanescu,  doctor  în  sociologie  Marian Nencescu,  poeta Mona Vâlceanu,
diplomatul scriitor Ion Pătraşcu, au făcut-o cu atâta preţuire şi admiraţie, încât am trăit sentimentul
că Academicianul norvegian Johan Galtung a trecut pe la Calderon şi a zăbovit câteva clipe printre
noi. Anunţată de moderator ca o surpriză, a avut loc prezentarea succintă de către Excelenţa Sa,
diplomatul scriitor Ion Pătraşcu, a volumului intitulat „Creativitate multidisciplinară. Omagiu adus
Academicianului  Gheorghe Păun la  cea de-a  65-a  aniversare a  zilei  de naştere”.  Volumul  este
expresia sentimentelor de gratitudine şi respect, pe care peste 70 de oameni, din 22 de ţări, le
exprimă faţă de acest mare om de ştiinţă… faţă de activitatea lui ştiinţifică de peste patru decenii,
unică prin profunzime şi diversitate (citat din prefaţă).
Scriitorul Ion C. Ştefan s-a referit la câteva coordonate ale revistei de cultură „Curtea de la Argeş”,
înfiinţată şi condusă de domnul Gheorghe Păun. Fundaţia Literar-Istorică „STOIKA” a oferit un
exemplar din noua ediţie a revistei „Independenţa Română-Independenţa prin cultură”.
Moderatorul  acestui  important  eveniment  cultural-educativ,  scriitorul  Geo  Călugăru,  a  fost  la
înălţimea răspunderii care i-a fost încredinţată.
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