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CONTEMPORANĂ 
văzută de GOPO

Am primit zilele acestea la redacţie o carte de vizită. Am fi 
încercat, desigur, un oarecare sentiment de nedumerire dacă, de 
lîngă numele înscris pe ea — „Homo sapiens“ — nu nc-ar fi zîmbit 
şiret o veche cunoştinţă: omuleţul cu floarea. Chiar el, eroul 
principal al filmelor „Scurtă istorie“ şi „7 arte“. N-a fost greu de 
tălmăcit pentru ce venise. Cu o mînă ne-a dăruit floarea, cu cealaltă 
— o casetă cu noul său film: „Homo sapiens“, pe care îl prezintă 
acum pe ecrane.

Aşadar, pentru a treia oară omuleţul cu floarea — animat de 
creatorul său Ion Popescu-Gopo — ne povesteşte o seamă de 
întîmplări care, dincolo de latura lor captivantă şi umoristică, 
poartă un mesaj plin de încredere în forţa şi viitorul omenirii.

Să ne luăm deci fiecare în primire rolurile. Omuleţul cu floarea 
să facă „mărturisiri complete“ presei; noi să consemnăm totul 
cu conştiinciozitate.

— Ca na puteţi deci declara 
despre „Homo sapiens" t

Educaţia aleasă primită de acasă 
(mentor artistic: Gopo) îl face pe 
omuleţ să se exprime clar, repede 
şi concret. Iată-i răspunsurile:

(g) Cumplită tragedie însă! Puterea 
pietrei, ca şi a altor forţe de pe pă- 
mîntul acesta, mă îngrozeşte. Oare 
există zei? Eu, în orice caz, îmi fac 
din ea chip cioplit. Fie ce-o fii.

(D La început, ca în toate dese
nele animate unde joc eu, e haos. 
Apoi apar primele vieţuitoare. Sínt 
una din acestea — o biată proteină, 
apoi o amoebă. Cu iniţiativă, am însă 
grijă să evoluez şi ajung pînă la stadiul 
de maimuţă. Neastîmpărul mă îm
pinge şi mai departe. Dau de o piatră. 
Constat că nu e comestibilă. Şi cînd 
văd o piatră asemănătoare, în capul 
meu se naşte o idee. Nu mai muşc 
piatra, ca să nu-mi distrug dentiţia. 
O arunc!

@ Şi ofer zeilor ce am mai scump.,. 
(Se lasă oare mituiţi?)

(g) Dacă aţi şti ce mi s-a întîmplat... 
Am descoperit că piatra poate să-mi 
devină unealtă. Sínt îneîntat: primesc 
distincţia de „Homo sapiens".

©Mi s-a mai ridicat puţin moralul. 
Urcînd, cu destulesacrificii. pe treptele 
civilizaţiei, am descoperit focul. Sínt 
cineva: Prometeu!

©  Aşa am pornit către o altă 
grozavă invenţie a carierei mele: 
roata. Cu ea la drum am străbătut 
secolele, epocile, societăţile...

(Ţ) Şi am ajuns în zilele noastre. 
Deşi sínt vîrstnic, viaţa îmi rezervă 
destule surprize, lată-mă în faţa celei 
mai formidabile descoperiri: energia 
atomică. Ce să fac oare cu ea? Sínt 
un om înţelept; nu degeaba am purtat 
numele de Homo sapiens! Deci, să 
alegem calea tratativelor paşnice.

©  Evrika! Am făcut bine. Niciodată 
n-am avut colaborator mai harnic 
decît energia atomică! Cu ea îmi 
dă mîna să călătoresc prin cosmos, 
ba chiar...

(§) ...să şi poposesc pe o altă planetă. 
Aici mă întîmpină un locuitor al 
cărui aspect şi obiceiuri îmi amintesc 
de începuturile cam primitive ale 
biografiei mele. Ce-ar fi să-l ajut 
să evolueze mai repede?

(io) Hotărît lucru, e cea mai bună 
a le g e r e .  Căci nu există satisfacţie 
mai mare decît să fii de folos semeni
lor tăi, să ştii că pămîntul nu ţi-a 
adăpostitzadarnicputerea, inteligenţa, 
energia, ştiinţa, cucerite de-a lungul 
veacurilor.

Cu această profesiune de credinţă s-au încheiat declaraţiile 
personajului principal din „Homo sapiens“. Actorul, a cărui în
făţişare a devenit celebră pe ecranele lumii, a adăugat însă la urmă:

— Pentru informaţii suplimentare, adresaţi-vă lui Gopo.
Ceea ce noi am şi făcut, obţinînd următoarele rezultate:
— Fără îndoială, între mine şi omuleţul cu floarea există o 

credincioasă prietenie. L-am descoperit în împrejurările palpitante 
ale Anului Geofizic Internaţional şi am scris, prin mijlocirea şi 
interpretarea lui, povestea din „Scurtă istorie“, în care încercam 
să sintetizez în zece minute de desene animate cele mai însemnate 
cuceriri ale civilizaţiei umane, pînă la cucerirea cosmosului. 
Ceea ce atunci, în Anul Geofizic Internaţional, părea o speranţă 
încă îndepărtată, se dovedeşte azi — datorită uluitoarelor realizări 
ale ştiinţei sovietice — o realitate ce bate aproape la uşă. Aş 
putea spune că geniul uman o ia înaintea fanteziei artiştilor.

„Homo sapiens“ e rodul unor lecturi ce m-au pasionat în do
meniul astro-biologiei. Eu unul cred că există viaţă şi pe alte cor
puri cereşti. Mi-am pus întrebarea: ce va face, ce va trebui să facă 
omul secolului al XX-lea în momentul cînd va cuceri cosmosul? 
Şi în ce scopuri trebuie să utilizeze această cucerire? Răspunsul 
l-am dat în film.

— Ca na putaţl (puna despre prolactala dv. da viitor ?
— îl las puţin la odihnă pe omuleţul cu floarea care are, în 

definitiv, trilogia sa, şi mă pregătesc pentru marele lung-metraj 
cu care „ameninţ“ spectatorii de atîta vreme. Va fi, probabil, un 
reportaj despre un pămîntean ajuns în Lună. Ca eroi ai acestui 
film: un actor, o casă ca toate casele şi... ultimul etaj al unei 
rachete cosmice. Precum se vede, ştiinţa nu-mi da paceî
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