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Academia Român= a publicat recent Atlasul 
Antropologic al Moldovei, volum care vine \n 
completarea unei serii de studii pentru care 
cercet=rile antropologice, primele din Româ-
nia, au fost \ncepute de speciali[tii Institutului 
de Cercet=ri Antropologie din Bucure[ti \nc= 

din anii ‘60. Primul Atlas Antropologic a fost cel al Olteniei, 
ap=rut \n 1968. Datele privind zona Por]ilor de Fier au ap=rut 
la nici doi ani dup= aceea, \nainte de 
finalizarea lucr=rilor la hidrocentral=. 
Au urmat apoi, pe rând, Atlasul An-
tropologic al Munteniei (1999), cel al 
Maramure[ului (2004), al Banatului 
(2004), al Transilvaniei (2005) [i, \n 
fine, cel al Moldovei (2008). Datele pe 
]ar= au fost calculate la \nceputul anilor 
1990, dup= ce, pe regiuni, culegerea lor 
a durat aproape 30 de ani. De[i, la ni-
velul sim]ului comun pare c= românii 
au crescut \n \n=l]ime \n ultimii 20 de 
ani, cercet=torii de la ”Francisc Rainer” spun c=, \n realitate, 
tendin]a nu este atât de evident=. ”Noi am f=cut m=sur=tori 
[i \ntre 1980 [i 1990, pe copii, [i am observat o accelera]ie 
a cre[terii, dar, dup= 1990, valorile au \nceput s= scad=. Pe lâng= 
accelera]ia cre[terii, exist= [i o decelera]ie a cre[terii la nive- 
lul popula]iei, o sc=dere a \n=l]imii medii. Ca \n multe alte fe-
nomene, [i la acesta avem o curb= a lui Gauss”, spune unul din 

speciali[tii institutului.

Dobrogea-i fruncea
Echipa de cercet=tori de la “Francisc Rainer” a realizat \n anii 
trecu]i [i un studiu sintetic cu privire la evolu]ia staturii românilor 
\n ultimii 30 de ani. Datele acoper= \ns= doar zona Munteniei, a 
Banatului, a Transilvaniei [i a Dobrogei [i difer= par]ial de cele pe 
care le g=sim \n atlasele regionale. Astfel, conform studiului,              

\n=l]imea medie la popula]ia masculin= 
din România este de 1,72 metri, b=rba]ii 
din mediul rural fiind cu aproximativ 
cinci centimetri mai scunzi dec`t cei de 
la ora[. |n cazul femeilor, aceast= medie 
este de 1,57 metri [i nu difer= prea mult 
de la o regiune la alta sau de la ora[ la sat. 
Cei mai \nal]i b=rba]i, sus]in autorii 
lucr=rii, s\nt dobrogenii, cu 1,69 metri, 
urma]i de b=n=]eni, cu o \n=l]ime medie 
de 1,68 metri, [i de transilv=neni, cu 
1,67 metri. |n Bucure[ti, media staturii 

masculine este identic= cu cea pe \ntreaga popula]ie cercetat=, 
adic= 1,72 metri. Cre[terea medie a popula]iei cercetate este de 
circa opt centimetri, autorii studiului subliniind c= evolu]ia nu e 
direct legat= de fenomenul mondial al cre[terii seculare, ci de 
factori locali, explicabili prin schimb=rile nutri]ionale [i 
climatologice. Cu toate c=, sus]ine Paul Kun, lector la Universitatea 
de Vest din Timi[oara, citat de “B=n=]eanul”, no]iunile acestea 

Problemele de statur= nu au ocolit nici cuplul Ceau[escu. Un caz celebru 
\n epoc= a fost cel \n care fostul pre[edinte al României ap=rea pozat 
\n ”Scânteia”, al=turi de Helmut Kohl, având aceea[i \n=l]ime cu fostul 
cancelar al Germaniei, unul dintre cei mai \nal]i politicieni ai Europei. Alt= 
interven]ie \n domeniu a constituit-o dispari]ia din primul e[alon al elitei 
PCR a persoanelor mai \nalte. De fapt, spune Camil Roguski, fost arhitect 
\n staff-ul dictatorului, nu el avea probleme cu statura, cu aspectul fizic al 
politicienilor din conducerea central= a PCR, ci Elena Ceau[escu, care nu 
suporta frumuse]ea unor femei frumoase \n preajma sa, cum erau so]ia 
lui Corneliu M=nescu sau cea a lui {tefan Andrei (actri]a Violeta Andrei). 
Acesta e motivul pentru care erau da]i la o parte unii politicieni. ”Ceau[escu 
avea \ns= [i o alt= metod= de selec]ie: ca s= nu \i poat= lua nimeni locul, 
punea \n preajma lui doar persoane care erau mai slabe decât el, oameni 
pe care s= \i poat= apoi domina. Cei pe care te puteai baza, care \i erau 
superiori, inclusiv ca statur=, \i g=seai abia \n e[alonul doi, ca Ceau[escu s= 
nu \[i simt= amenin]at= pozi]ia”, poveste[te Roguski. |n fine, lucrurile au 
degenerat \ntr-atât, \ncât, \n ultimii ani de domnie ai lui Ceau[escu, studiile 
antropologice erau croite \n a[a fel \ncât s= mitizizeze figura dictatorului. 
S-a ajuns chiar la teza c= satul natal al lui Ceau[escu, Scornice[ti, e vatra 
românului originar, denumit, dup= chipul [i asem=narea dictatorului, 
Homo Scornicensis.

Homo scornicensis

Bucure[ti

 Valorile \n=l]imii medii la popula]ia feminin= 
 [i masculin=, pe provincii istorice.

 FEMEI (cm)  B+RBA}I (cm) 

Banat
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Transilvania

Muntenia

Maramure[

rom`nia
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156,4
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172

168,8

169,1
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168,1

Sunt mai de[tepte [i mai repede promovate \n societate, au salarii mai mari [i sunt mai active sexual. Iat= 
doar câteva dintre caracteristicile identificate \n ultimii ani de cercet=torii occidentali \n privin]a 
persoanelor \nalte. România se num=r=, \ns=, printre pu]inele state ale Europei care nu are \nc= un Atlas 
Antropologic Na]ional, o baz= de date care s= ofere informa]iile necesare cunoa[terii evolutive a staturii 
românilor. Totu[i, pentru a compensa cumva aceast= lips=, cercet=torii de la Institutul de Cercet=ri 
Antropologice ”Francisc I. Rainer” din Bucure[ti [i-au spus s= o ia b=be[te: editeaz=, una câte una, uneori 
la diferen]e de ani, atlase regionale ale României.

nicolae Ceau[escu: 
Homo sau doar 

Scornicensis?
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sunt narative, ”pentru c= s-a produs un asemenea melanj \ntre 
popula]ii, \ncât nu mai exist= b=n=]ean pur, sau dobrogean pur, 
sau ardelean pur”.
Datele ob]inute de antropologi pe ultimele decenii sunt 
completate de cele oferite de arheologi. Astfel, avem estim=rile 
care prezint= evolu]ia de la o epoc= istoric= la alta a \n=l]imii medii 
la popula]iile feminine [i masculine de pe actualul teritoriu al 
României.
”Cre[terea de statur= din Halstatt o putem pune pe seama 
gepizilor, sosi]i aici \n secolele V-VI d.Hr, o popula]ie nordic= de 
origine germanic= având o statur= mai \nalt=. Probleme avem         
\ns= \n ceea ce \i prive[te pe daci, pentru c= mor]ii \n acea perioad= 
se incinerau [i nu avem date, dar, fiind contemporani cu romanii, 
putem accepta c= \n=l]imea lor medie era \n jur 150 de cm la 
femei [i 170 de cm la b=rba]i”, subliniaz= arheologul clujean 
Mihai Wittenberger. |n plus, fa]= de restul atlaselor, Atlasul 
Antropologic al Transilvaniei ofer= date [i depre statura etniilor 
care tr=iesc \n aceast= regiune.

gogea, copilul minune
Conform Guiness Book, cel mai \nalt om de pe planet= ”despre       
\n=l]imea c=ruia nu exist= nici un dubiu”, a fost americanul Robert 
Pershing Wadlow (foto?), n=scut la Alton, Illinois, 22 februarie 

1918. Wadlow avea o \n=l]ime de 2,72 
metri. A murit \n 1940, \n urma unei 
infec]ii. A fost \nmormântat \n ora[ul s=u 
natal, \ntr-un sicriu ce m=sura 3,28 metri 
lungime, 81 de centimetri l=]ime [i 76 de 
centimetri adâncime. |n ziua când a                     
\mplinit 21 de ani, Wadlow avea 222,71 
de kilograme. Pantofii pe care \i purta aveau 
47 de centimetri lungime, bra]ele m=surau 
2,88 metri [i consuma, \n medie, 8000 de 
calorii pe zi. Nici România nu duce lips= de 
cazuri celebre de gigantism, cel mai popular 
fiind Gogea Mitu. N=scut la 14 iulie 1914, 
\n satul Mâr[ani (Dolj), uria[ul român m=-
sura 2,42 metri, cânt=rea 183 de kilograme 
[i purta pantofi num=rul 50. A fost campion 
la box [i a devenit celebru pentru victoriile 
sale clare prin KO [i abilitatea mi[c=rilor, 
având \n vedere  \n=l]imea sa. Gogea Mitu 
a murit, ca [i Wadlow, la doar 22 de ani. Cât 
prive[te piticii autohtoni, cel mai scund ro-
mân se pare c= a fost Gherasim Cornescu, \
nre-gistrat de antropologii germani, \n 
chiar anul na[terii lui Gogea, cu \n=l]imea 
de 1,14 metri. Românul ocupa locul 16          
\ntr-un top care \l avea \n frunte pe Bo-
rwilawsky, un pitic de doar 78 de centimetri 
\n=l]ime.

baschet, manele {i politic+
Vedetele române[ti ale momentului sunt 
baschetbalistul Ghi]= Mure[an (foto) [i 
Adrian Copilul Minune, celebritatea lor 
fiind dat= [i de statura pe care o au. |n cazul 
gigan]ilor din baschet, cum e [i Ghi]= Mu-
re[an, exist= percep]ia c= factorul de cre[-
tere \l reprezint= practicarea acestui sport. 
Speciali[tii consider= c= lucrurile trebuiesc 
pu]in nuan]ate. ”E o mare gre[eal= s= cre-
dem c= baschetul \i face pe oameni \nal]i. 
Influen]a baschetului \n acest sens este 

minim=. Pân= una-alta, sportul care influen]eaz= cel mai tare 
cre[terea \n  \n=l]ime este \notul. E un fapt demonstrat, la acest 
sport te \ntinzi aproape mereu. |n baschet, \n schimb, totul ]ine 
de selec]ie: nu devii \nalt f=când baschet, ci invers, ajungi s= joci 
baschet pentru c= ai o anumit= statur=. Aici se adaug=, \ns=, [i 
a[a numita tendin]= de evolu]ie genetic=, schimb=rile care au 
loc de la o genera]ie la alta. |n baschet, de exemplu, acum 30-
40 de ani, dac= aveai 1,90 metri erai o specie rar=, adic= un 
juc=tor realmente \nalt. |n prezent, cu aceast= statur= nu po]i 
juca decât funda[. Exist= o evolu]ie”, consider= Zakarias Steff, 
profesor de sport [i fost antrenor al na]ionalei de juniori a Ro-
mâniei la baschet. Cum se simt \ns= \n pielea lor alte personalit=]i 
\nalte ale României, ne spune Teodor Mele[canu (1,91 m), 
actualul ministru al Ap=r=rii Na]ionale [i unul dintre cei mai \
nal]i parlamentari ai României. ”Eu zic c= \n=l]imea te ajut=, nu 
\n sensul c= \]i confer= nu [tiu ce avantaj, dar \n orice \ntâlnire, 
am observat asta [i cât timp m-am ocupat de diploma]ie, faptul 
c= ai o anumit= \n=l]ime \]i permite s= nu fii nicioadat= \ntr-o 
pozi]ie, din punct de vedere fizic, de dezavantaj fa]= de inter-
locutor. Totdeauna am considerat c= \n=l]imea m= ajut=, \n sen-
sul c= m= face s= m= simt bine, s= nu am niciun fel de com-
plexe.” Confortul dat de o statur= \nalt= \l confirm= [i psiholo-
gii. ”Oamenii \nal]i au o imagine de halou. Pentru c= au carac-

Ghi]= mure[an, \n 
singurul loc \n care 
\ncape: afar=. 
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teristica de a fi \nal]i, se crede c= sunt [i caractere puternice [i au 
for]= fizic=. Ajung s= ob]in= mai u[or un statut social, o promovare 
profesional= [i s= fie mai bine pl=ti]i, iar partenerul/a \i vede ca 
pe un protector. Toate acestea sunt r=m=[i]e aflate acum \n 
necon[tient, \n mentalul colectiv, ale primelor ere din dezvoltarea 
uman=, atunci când a fi \nalt era asociat cu a fi un bun vân=tor [i 
alerg=tor, un om ce putea asigura supravie]uirea lui [i a semenilor 
s=i”, spune Anda P=curar, psihoterapeut, pre[edinta Asocia]iei 
pentru Formare [i Dezvoltare Personal=.

+ia micii care respir+ optimism
Lucrurile sunt \ns= ceva mai greu de 
gestionat de partea cealalt= a curbei Gauss 
a \n=l]imii. István Haller, secretar de stat 
[i membru al Consiliului Na]ional pentru 
Combaterea Discrimin=rii, spune c= printre 
peti]iile pe care le prime[te institu]ia pe 
care o reprezint=, nu lipsesc nici cele 
referitoare la discrimin=ri rezultate din 
criteriile de \n=l]ime impuse la o admitere 
sau la angajare. Fie c= e vorba de Academia 
de Poli]ie, de profesia de pompier sau de 
alte statute care presupun astfel de criterii. 
Psihologia persoanelor cu statura sub 
nivelul mediu de \n=l]ime al popula]iei are 
o alt= alchimie [i declan[eaz= alte ”tactici” 
individuale. ”Oamenii mici de statur= au 
avantajul c= dezvolt= mecanisme de ap=rare, \n sensul c= \[i 
antreneaz= alte abilit=]i, iar de multe ori acestea sunt mentale. 
Pot fi buni strategi, coordonatori ai unor proiecte de lung= durat=, 
pot face munc= de crea]ie etc. Mai mult, aceste mecanisme de 
ap=rare se dezvolt= [i la nivelul func]ion=rii psihice, \n \ncercarea 
de a face fa]= ”defectului” pe care \l au [i ajung s= fac= fa]= mai 
bine [i tulbur=rilor psihice. De exemplu, sunt mai pu]in \nclina]i 
spre depresie”, spune Anda P=curar, completând c= orice om are 
sentimente de inferioritate, cum are [i o continu= str=duin]= spre 
superioritate, \n dorin]a unei compens=ri. ”Fiecare \[i stabile[te 

con[tient sau nu direc]ia str=duin]elor sale. Cei care 
con[tientizeaz= faptul c= au o inferioritate fizic= dezvolt= o [i mai 
mare nevoie de a compensa, de a dep=[i. Aceast= dorin]= o 
recunoa[tem [i la oamenii mici de statur=, care, \ntr-un fel sau 
altul, \ncearc= s= \[i dep=[easc= limita de centimetri. Se ajunge 
uneori la supra-compensare, la exagerare. Supracompensarea 
poate duce la descurajare (nu to]i oamenii scunzi care supra-
compenseaz= reu[esc s= ajung= [efi de stat sau CEO) [i la o \n-
clina]ie spre suferin]=. Oamenii care supracompenseaz= o infe-
rioritate legat= de statur=, fie c= sunt prea \nal]i sau prea scunzi, 
pot fi  ”eticheta]i” ca suferind de complexul lui Ulysse, \n sensul 

c= vor s= fie eroi, salvatori, martiri, sau de 
complexul lui Tom Dege]el, adic= \ncearc= 
s= rezolve probleme, s= ias= din \ncurc=turi, 
s=-[i foloseasc= creativitatea pentru a se 
face remarca]i. Unii apeleaz= la metode 
vizuale: poart= un pantof mai \nalt, \[i 
ridic= p=rul spre spate, merg cât mai drept 
etc. Al]ii vizeaz= un statut social \nalt. 
Exemple celebre de supracompensare pot 
fi Napoleon sau {tefan cel Mare”, conchide 
psihoterapeutul.

riDic+-te gheorghe, riDic+-te ioane!
Dac= Ion e mai \nalt decât Gheorghe, avem 
o problem= genetic=: mo[tenirea din fa-
milie. Dac= Ion e \ns= mai mare decât Ivan 

sau Ali, avem deja un complex de probleme: economic=, medical= 
[i gastronomic=. Cel pu]in a[a spun speciali[tii care se ocup= de 
studierea diferen]elor de statur= \ntre societ=]i. {i nu o spun de 
ieri de azi, ci de secole. Bun=oar=, Louis-René Villermé, faimos 
pe la \nceputul secolului 19 pentru studiile de statistic= pe care 
le f=cea, constat= c= oamenii sunt cu atât mai \nal]i [i cresc cu 
atât mai repede, cu cât ]ara lor e mai prosper=, francezul fiind 
printre primii care a observat c= tr=s=turile biologice umane, cum 
e [i statura, sunt influen]ate at\t de factori naturali cât [i de cei 
socio-economici. Cu alte cuvinte, cu cât oamenii o duc mai 

Am \ncercat s= afl=m cum v=d creativii prezen]a [i 
utilitatea folosirii piticilor [i uria[ilor \n publicitate. Florin 
Ro[u, strategy planner la Publicis România, consider= 
c= ”nu e neap=rat o tehnic= pe care o sco]i din sertar [i 
o aplici din când \n când. Utilitatea lor rezid= \n puterea 
de simbol, \n capacitatea acestor personaje de a 
transmite un mesaj de brand \ntr-un mod metaforic, de 
a[a manier= \ncât s= se creeze o afinitate a audien]ei cu 
brandul comunicat. Folosirea unor personaje care nu au 
foarte mult= leg=tur= cu realitatea permite transmiterea 
unor mesaje serioase \ntr-un ton mai relaxat, mai u[or de 
acceptat [i de asimilat de c=tre consumatori. 
Orice categorie de brand poate beneficia de o 
comunicare \n care s= fie folosite astfel de personaje, 
\n m=sura \n care folosirea acestora este un instrument 
util \n transmiterea unui mesaj de brand \ntr-un ton care 
s= fie apelant [i diferen]iator. Imagina]ia nu are limite”. 
Reprezentantul Publicis consider= \ns= c= depinde [i 
de contextul \n care a[ez=m aceste personaje: ”efectul 
dorit este de obicei generarea de simpatie pentru 
brandul promovat printr-o platform= de comunicare 
ce folose[te uria[i sau pitici. Vezi cazul HVB }iriac, unde 
personajele, de[i ne\nsufle]ite, reprezint= ni[te pitici, iar 
campanile \n care ace[tia au fost utiliza]i s-au bucurat de 
favorabilitate crescut= \n rândul audien]ei”. 
De aceea[i p=rere pare a fi [i Zoltán Bodó, director 
general la Synovate Ungaria, care e de p=rere c= felul 
\n care sunt ”exploata]i” piticii [i gigan]ii \n publicitate 
este foarte divers. ”Legat de pitici, esen]a const= \n 
magia brandului sau, altfel spus, esen]a brandului (brand 

Piticul care nu taie filmul
essence) o reprezint= magia, aceasta conteaz= cel mai 
mult. Mai mult chiar decât produsele sau serviciile 
promovate. Lua]i, de exemplu, reclamele Coca Cola din 
perioada Cr=ciunului. Toate \ncearc= s= redea magia 

acelor zile. De aceea e folosit Mo[ Cr=ciun [i de aceea 
sunt folosi]i [i piticii. Apoi, pe lâng= magia asociat= lor, 
piticii sunt considera]i [i marii mae[trii ai prelucr=rii 
metalelor. {tim asta [i din Alb=-ca-Z=pada. Ei transform= 
materiale, ceea ce, simbolic, \nseamn= c= sunt arti[tii 

transform=rii, artizanii unei vr=ji. Pentru c= [i asta 
constituie o vraj=, s= transformi un material \ntr-un 
obiect. 
Vraja e una din componentele puterii de atrac]ie, a 
magiei pe care o exercit= piticii. |n fine, mai exist= \nc= 
un aspect, care cred c= le scap= creativilor, [i anume, c= 
piticii r=i sunt asocia]i cu simbolistica mor]ii, cu o lume 
subteran=, malefic=. S= nu uit=m c= nu avem numai pitici 
buni, simpatici [i [arman]i, ci [i piticii urâ]i, r=ut=cio[i [i 
moroc=no[i”, descrie creativul din Ungaria.
|n privin]a gigan]ilor, advertiserii consider= c= reclamele 
se adapteaz= momentului, \n sensul c= cele dou= 
categorii sunt folosite separat, spre deosebire de secolul 
trecut când ele erau promovate \mpreun= \n spa]iul 
public, pentru a avea efectul contrastului dintre un 
personaj foarte scund [i unul foarte mare. ”Uria[ii ]in 
tot de universul acesta al mitologiei, simbolizând un soi 
de diferen]= care \i incit= pe oameni. Nu totdeauna, \ns=, 
\i incit= \n sens pozitiv, dar, \n tot cazul, efectul asupra 
consumatorului de publicitate e garantat. Uria[ii se 
\mpart [i ei \n buni [i r=i. Aminti]i-v= de Guliver (chiar 
dac= el devine uria[ abia dup= ce ajunge \n Liliputania) 
sau de Ciclopul din Odiseea lui Homer. Sunt elemente 
care confer= gigan]ilor un poten]ial semnificativ 
de promovare a unui brand. |ns= vedetele r=mân, 
indiscutabil, piticii. Pentru c= e mai u[or s= dezvol]i 
o logic= de asociere folosindu-i pe ei [i nu pe uria[i. 
La uria[i predomin= dimensiunea, m=rimea, nu atât 
componenta magic=. Aici cred c= pierd fa]= de pitici”, 
conchide directorul Synovate.

oamenii care 
supracompenseaz+ o 

inferioritate legat+ De 
statur+ pot fi  eticheta}i 
ca suferinD De complexul 
lui ulise sau De complexul 

lui tom Dege}el.
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bine, cu atât privesc lumea mai de sus sau, \ntr-o versiune mai 
crud=, mizeria ne face mai mici. Factorii naturali, biologici care 
influen]eaz= ritmul de cre[tere [i \n=l]imea sunt descri[i de [eful 
sec]iei de copii de la Institutul Na]ional de Endocrinologie ”C.I. 
Parhon”, Mircea Popa: ”Problema staturii la om este dictat=, pe 
de o parte, de ni[te gene [i, pe de alt= parte, de ni[te hormoni 
foarte implica]i \n aceast= problem=, dintre care cel mai important 
este hormonul somatorop, zis [i ”hor-
monul de cre[tere”, secretat de glanda 
hipofiz= aflat= la baza creierului. Al]i 
hormoni, dar nu la fel de importan]i ca [i 
cel de cre[tere, sunt hormonul glandei 
tiroide [i, la pubertate, hormonii celor 
dou= glande sexuale, feminin [i masculin. 
Hipo- sau hipersecre]iile sunt declan[ate 
de regul= de leziuni. |n cazul hipofizei, e 
vorba \n special de leziuni dobândite la 
na[tere, la na[teri grele, cu asfixie, cu 
suferin]= cerebral=. Aceste na[teri pot 
conduce la deficien]e de hormoni soma-
totropi [i la piticism. Alteori, cauza poate 
fi o tumoare care se dezvolt= [i distruge 
hipofiza, glanda nemaiavând ce s= secre-
te. Sau poate fi o infiltra]ie, s= spunem, o leucemie. |n sfâr[it, mai 
sunt traumatismele, c=z=turile, accidentele grave din copil=rie. 
Toate duc la piticism. Gigantismul, \n schimb, este produs \n cele 
mai multe cazuri de tumori. Foarte rar pot ap=rea [i aspecte 
constitu]ionale. Sigur, sunt [i oameni \nal]i din familie, dar la un 
om foarte \nalt trebuie s= vezi mai \ntâi dac= are o tumoare [i abia 
apoi dac= e \nalt mo[tenind caracteristica din familie”. 

rom~nul e |nt~rziat biologic
Cât prive[te influen]a factorilor economici, ideea emis= de Louis-
René Villermé \n 1829 st= \n picioare [i ast=zi. Ne-o confirm= 
patriarhul studiilor despre \n=l]ime, istoricul american al econo-
miei John Komlos. Profesor la Universitatea din München, Kom-

los este, printre altele, autorul unui faimos studiu despre cauzele 
socio-economice ale ”detron=rii” americanilor de c=tre olandezi 
\n topul mondial al staturii umane, ierarhie \n care Statele Unite 
de]ineau prima pozi]ie de mai bine de un secol. ”Factorii cei mai 
importan]i care influen]eaz= \n=l]imea unei persoane sunt 
calitatea alimenta]iei copilului [i a tân=rului pân= la vârsta de 20 
de ani [i calitatea serviciilor de s=n=tate din societatea respectiv=. 

Cunoscând calita-tea alimenta]iei [i a 
serviciilor de s=n=tate, putem s= ne 
facem o imagine destul de clar= despre 
\n=l]imea medie a popula]iei respective”, 
explic= pentru Maxim, John Komlos. 
|ntrebat cum comenteaz= ideea specia-
listului american, cum vede aceste in-
fluen]e de pe banca antrenorului de 
baschet, Zakariás Steff spune: ”|n=l-
]imea unui copil este influen]at= de 
foarte mul]i factori, inclusiv, s= spunem, 
de nivelul zgomotului din ora[e, dac= 
e s= compar=m copilul din mediul rural 
cu cel din mediul urban. F=r= \ndoial=, 
unul dintre factorii de cre[tere importan]i 
este cel economic. Când Ion }iriac a 

declarat dup= Olimpiad= c= e o minune c= am adus atâtea medalii, 
[tia ce spune. La fel de importan]i sunt [i factorii sociali [i 
culturali. Bun=oar=, [colarii români poart= \n spate, \n medie, 
printre cele mai grele ghiozdane din Europa. Intervin apoi 
alimenta]ia, serviciile sociale sau num=rul [i calitatea orele de 
educa]ie fizic=. Toate fac ca dezvoltarea fizic= a copiilor din 
România s= fie mai lent= decât la al]ii. Partea cea mai dramatic=, 
[i asta am observat [i la competi]iile europene (de baschet – n.n), 
este c= România pare a fi \ntârziat= biologic. Când juc=m de 
exemplu cu alte ]=ri, mai dezvoltate, la juniori, p=rem a avea cu 
1-2 ani mai pu]in decât ei, de[i suntem la aceea[i categorie de 
vârst=. Parc= am fi fra]ii lor mai mici. Avem juc=tori \nal]i, nu 
asta e problema, chiar mai \nal]i decât al]ii, dar dezvoltarea lor 

|n+l}imea unui copil este 
influen}at+ De mul}i 

factori, inclusiv De nivelul 
zgomotului Din ora{e, 
Dac+ e s+ compar+m 

copilul Din meDiul rural 
cu cel Din meDiul urban.

15 ani de culturism [i 
pentru ce? Ca s= ba]i 
ni[te copii mai mari?
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fizic= e r=mas= \n urm= fa]= de statele dezvoltate. Suntem \
ntârzia]i biologic”.

|n+l}imea conteaz+
Cercet=rile occidentale despre statura uman= au devenit \n ultimii 
ani mult mai rafinate, \ncercând s= suprind= corela]ii noi [i 
aspecte inedite. Pe lâng= cunoscutul studiu realizat de John 
Komlos despre ascensiunea olandezilor \n topul mondial (na]iune 
care a avut cea mai mare varia]ie a \n=l]imii medii \n ultimii 130 
de ani, de la 165 de centrimetri \n 1860, la 184 de centimetri \n 
prezent), speciali[tii din statele dezvoltate au scos la iveal= [i alte 
tr=s=turi asociate staturii \nalte. Unele din concluziilor lor au fost 
considerate chiar curajoase, prin dezbaterile aprinse pe care         
le-au generat. Iat= câteva: persoanele \nalte sunt mai repede 
promovate \n societate; statura \nalt= te ajut= s= ob]ii mai u[or 
pozi]ii sociale de prestigiu; b=rba]ii \nal]i se c=s=toresc mai repede 
[i fac mai mul]i copii etc.. Cât prive[te popula]ia feminin=, 
lucrurile stau oarecum invers, femeile de succes având o statur= 
medie. Explica]ii nu sunt foarte greu de ghicit. Inclusiv \n cazul 
românilor. Ne-o spune [i George Butunoiu, unul din cei mai 
cunoscu]i exper]i HR din Bucure[ti. ”To]i cei care arat= mai bine, 
la modul general, au mai mult succes. Iar \n=l]imea este unul din 
atributele asociate cu ”ar=tatul mai bine”. |n=l]imea face parte 
din imagine. Prin urmare, cei care sunt mai mici au un oarecare 
handicap [i trebuie s= suplineasc= prin altceva. Acesta este un 
lucru absolut evident, \l [tie toate lumea din domeniul resurselor 
umane, e aproape un loc comun. Nici nu prea e nevoie de studii. 
Cei care sunt \nal]i arat= bine [i au un avantaj foarte mare. Din 
experien]a mea de 16 ani, pot spune c= de foarte multe ori \mi 
dau seama deja dup= cum arat= candidatul, cam ce succes o s= 
aib= \n fa]a angajatorului. {i mi se confirm= aproape mereu”. Cheia 
\ncearc= s= ne-o dea \ns=, psihologul Anda P=curar, care sus]ine 
c=, la nivel general, ca [i caracteristici psihologice, ”fiecare om 
are \n el patru animale, dintre care unul sau dou= predomin=. E 
vorba de vultur, leu, broasc= ]estoas= [i cameleon. Dac= \n cazul 
oamenilor \nal]i predomin= caracteristicile leului [i vulturului, ei 
se manifest= ca oameni mândri, care trebuie s= fie lideri [i care 
au viziune, care se pot ridica deasupra celorlal]i. Dac= \n omul 
scund predomin= caracteristicile cameleonului [i ale broa[tei 
]estoase, atunci e adaptabil, \nainteaz= \ncet, dar sigur, dar 
termin= tot timpul cursa”. Sfatul psihoterapeutului este ca atât 
cei \nal]i cât [i cei scunzi s= se gândeasc= la caracteristicile acestor 
animale [i s= \ncerce s= le antreneze \n sarcinile vie]ii (munca, 
rela]ia intim=, rela]iile sociale) pentru c= a[a vor ajunge s= fie 
echilibra]i psihic [i social. Una peste alta, statura românilor e o 
problem= la fel de complex= [i de atractiv= ca \n cazul oric=rei 

Ca [i \n cazul altor subculturi 
sau ni[e sociale (bicicli[ti, 
vegetarieni, stângaci, [ahi[ti, 
\mp=timi]i ai diferitelor 
jocuri mai mult sau mai 
pu]in ale hazardului etc.), 
[i persoanele cu statur= 
\nalt= [i-au dezvoltat \n 
spa]iul virtual un univers 
comunitar specific. 
O c=utare sumar= te duce 
la zeci de situri specifice 
acestei categorii: portaluri 

cre{te}i {i v+ informa}i!

alte na]iuni. Cunoa[terea ei detaliat= \[i mai a[teapt= \ns= 
speciali[tii. {i nu doar de dragul informa]iei. |n=l]imea medie a 
unei popula]ii este un indicator foarte la \ndemân= [i extrem de 
relevant pentru cunoa[terea multor tr=s=turi ale unei societ=]i 
(nivelul de trai, serviciile sociale, sistemul de s=n=tate, nutri]ia, 
nivelul de consum al popula]iei, bun=starea [.a.m.d.). |n plus, prin 
cunoa[terea mai detaliat= a fenomenului, abaterile statistice de 
la valoarea medie ar putea fi mai bine gestionate. Pentru a nu-i 
obliga pe cei foarte \nal]i sau foarte scunzi s= ”evadeze”, vorba 
bancului, \n cea mai democratic= dintre activit=]ile sportive din 
punctul lor de vedere: polo pe ap=, sport la care tuturor le ajunge 
apa pân= la gât.

de informa]ii, cluburi ale 
oamenilor \nal]i din diverse 
]=ri sau localit=]i, 
forumuri, publica]ii, 
e-commerce cu 
vestimen]a]ie sau 
\nc=l]=minte special=, 
informa]ii [i servicii 
medicale, pagini de internet 
speciale, dedicate femeilor, 
copiilor, tinerilor ori 
b=rba]ilor ”certa]i” 
cu piticismul.

Baschetbali[tii: cei 
mai s=ritori oameni.


