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DESCOPERIRI

Misterioasele
statui din
Insula
Paºtelui
au ºi corp!

Uriaºii de piatrã din Insula Paºtelui constituie încã o enigmã a trecutului, pe care oamenii de ºtiinþã sunt pe cale sã o elucideze. Cele
mai recente descoperiri dateazã de puþin timp ºi au demonstrat cã misterioasele statui din mica insulã de origine vulcanicã au ºi corp!
De-aa lungul timpului, cei care le-aau vãzut au fost uimiþi de capul uriaº al acestor enigmatice vestigii, întrebându-sse de ce nu au trup
Ascunzând în existenþa lor atâtea secrete, legendarele statui încep acum sã mai dezvãluie ceva din taina lor.

Trupul statuilor,
acoperit cu inscripþii
Un grup privat de cercetãtori a reuºit, dupã
migãloase sãpãturi arheologice, sã
descopere cu uimire cã trupul ºi mâinile
statuilor au fost îngropate în pãmânt.
Specialiºtii au mai avut parte ºi de o altã
surprizã : pe corpul statuilor existã
numeroase inscripþii. Ei spun cã ipoteza
cea mai probabilã datoritã cãreia la
suprafaþã au rãmas doar capetele statuilor
ar fi o alunecare spectaculoasã de teren,
mai veche. Aceasta ar fi mãturat insula ºi
întreaga civiliza?ie anticã, potopul de
moloz, praf ?i murdãrie îngropând
comoara ascunsã timp de atâtea sute de ani.
Pentru prima oarã, statuile îngropate au
fost descoperite în 1722 de navigatorul
olandez Jakob Roggeveen, chiar în
Duminica Paºtelui. De aici, ºi numele
insulei.
Echipa lui Roggeveen a remarcat existenþa
a trei rase diferite: unii aveau pielea închisã
la culoare, alþii pielea roºiaticã, iar
bãºtinaºii aveau pielea galbenã ºi pãrul
roºcat. Exploratorii europeni au povestit
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despre înclinaþia bãstinaºilor de a fura ºi de
lipsa femeilor din rândul lor. Au fost
impresionaþi de prietenia cu care a au fost

întâmpinaþi, bãºtinaºii fiind cei care au
luminat þãrmul pentru ca ei sã poatã acosta.

Locuitorii de pe Rapa
Nui, unii cu urechi
lungi, alþii
cu urechi mici

Mai puþin cunoscutã decât piramidele
egiptene ºi nu atât de misticã precum
monoliþii de la Stonehenge, Insula Paºtelui,
supranumitã de localnici Rapa Nui, este
poate unul dintre cele mai izolate ºi inaccesibile locuri de pe Terra. Situatã în Oceanul
Pacific, la 4.200 de km depãrtare de Chile,
a devenit în 1888 proprietatea acestui stat.
Vechii locuitori au numit giganticele statui
“moai”, iar masivele platforme de piatrã au
fost botezate “ahu”. Primii exploratori
veniþi pe insulã au descoperit aici trestii,
cartof dulce si yuca, toate originare din
America de Sud. Legendele bastinasilor
vorbesc despre o populatie care a sosit aici
din est, urechi-lungi, si o alta venita din
vest, urechi-scurte. Se presupune ca primii
exploratori erau din America Latina preincaºã întrucât aici se practicã alungirea lobului urechii. Exista însã un lucru de care

