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Impresionantul volum (590 de pagini), Drumuri și
popasuri, oameni și fapte dintr-o viață, semnat de
academicianul Păun Ion Otiman, Președintele Filialei din
Timișoara a Academiei Române, este o adevărată carte de
învățătură.
Volumul este structurat pe două mari capitole:
Drumuri și popasuri și Oameni și fapte, care, la rândul
lor, cuprind neobosita muncă de căutare, cercetare,
acumulare și transpunere a ideilor în fapte prin activitatea
de cercetare științifică, conținând prin rezultatele
remarcabile, munca oamenilor deseori prezentați în carte
ca modele.
Pregătirea pentru început de drum, spune autorul, a
fost în decembrie 1989, când a avut loc prima vizită la
Timișoara și începerea unor proiecte cu Germania.
Au urmat apoi primul drum în Germania și
deschiderea europeană a Universității prin Belgia și Franța,
consemnându-se prima conferință internațională a
Universității din Timișoara, după aproape jumătate de
secol de existență, în timp ce tineri belgieni urmăreau
salvarea satelor românești.
S-au amplificat vizitele în țări europene prin stabilirea de relații prin proiecte și cu Statele
Unite ale Americii și prin „drumuri și popasuri … în lume”, cum afirmă autorul într-un stil elevat,
apreciind în egală măsură importanța evocării faptelor prin „drumuri și popasuri … în țară”.
Partea cea mai amplă a cărții o constituie capitolul „Oameni și fapte”, prin care autorul
prezintă valoarea împlinirilor, în urma acumulărilor anticipate.
„Cartea de față – precizează autorul în „Drumuri și oameni” – încearcă să fie o oglindă cât
mai fidelă asupra modului în care am văzut și am apreciat personalitățile proeminente pe care leam simțit aproape, de la care am avut multe de învățat, care m-au călăuzit”: academician Ionel
Haiduc, academician David Davidescu, academician Valeriu Cotea, academician Cristian Hera,
academician Dumitru Radu Popescu, I.P.S. dr. Nicolae Corneanu, prof. dr. Zeno Simon, prof.
dr. Ioan Munteanu, dr. Dorian Rus, membrii corespondenți ai Academiei Române sau scriitori și
oameni de cultură precum Ștefan Augustin Doinaș, Costa Roșu, Crișu Dascălu, Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel, autorul precizând: „Prezenta carte reprezintă o actualizare a parcursului
în timp, pe două drumuri paralele, cel universitar și cel academic”, parcurs care a durat un sfert de
veac.
După un parcurs riguros al evocării unor oameni de seamă și a unor fapte, autorul prezintă
unele reflecții ale sale despre date, erorile noastre și despre Universitate, aducând în discuție selecția
elitelor, demolarea satelor, ca „cel mai grav atentat asupra istoriei și culturii multimilenare a
poporului român”. Dar, și despre caractere și dascăli.
Universitatea ocupă un loc foarte important în prezentarea reflecțiilor sale.
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Pentru autor, Universitatea trebuie să fie „școală a ideii de libertate”. Un învățământ
universitar gradual, cu accent pe elite, iar „Universitatea din Timișoara – un proiect de universitate
metropolitană la început de secol XXI!
Volumul se încheie cu evocarea unui „mare privilegiu: cunoașterea membrilor Casei Regale
a României”, care constituie „o lecție de comportament princiar pe care studenții și profesorii
universității nu o pot uita”.
„Dedic această carte – spune autorul, academician Păun Ion Otiman – dascălilor,
predecesorilor, maeștrilor și colegilor, tuturor celor amintiți în paginile cărții de față, care, cu
gândurile curate, faptele cinstite și cuvintele alese mi-au călăuzit sau însoțit pașii”.

210

