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Moja fascynacja Wyspa Wielkanocna datuje sie na wczesne lata 1960-te, kiedy to przeczytalem 
“Wyprawe Kon-Tiki” norweskiego podroznika Thora Heyerdahla, swiezo przetlumaczona na 
polski. Ksiazka opisuje dzieje rejsu w 1947 r. tratwa o tej wlasnie nazwie z Ameryki 
Poludniowej do Polinezji. Pomimo posiadania wzglednie nowoczesnych srodkow 
nawigacyjnych, Heyerdahlowi nie udalo sie trafic na Wyspe Wielkanocna, bedaca najbardziej 
izolowanym a zamieszkalym miejscem na swiecie (ok. 3.5 tys km do wybrzezy Chile i 2 tys. km 
do najblizszej zamieszkalej wyspy, Pitcairn). Ostatecznie wyladowal (wlasciwie: rozbil sie) w 
Polinezji, co nie przeszkodzilo mu twierdzic, ze majestatyczne posagi (moai) i platformy na 
ktorych moai stoja (ahu), tak charakterystyczne dla wyspy, sa dzielem Inkow, ktorzy przybyli 
tam ze wschodu na tratwach zbudowanych z balsy. I tak lepsze to niz teorie Dänikena, ktory 
przypisywal powstanie tych obiektow przybyszom z kosmosu. Heyerdahla ani tym bardziej 
Dänikena dzis nikt raczej nie traktuje powaznie. Ludnosc Wyspy Wielkanocnej wywodzi sie bez 
watpienia z Polinezji i to tubylcy a nie kosmici zbudowali imponujace struktury, dla ktorych 
wyspa stala sie tak slynna. 
 
Nastepnym impulsem kierujacym moje zainteresowania stal sie artykul Jareda Diamonda, 
amerykanskiego biologa, ekologa, antropologa i geografa, w New York Review of Books 
(http://www.nybooks.com/articles/2004/03/25/twilight-at-easter/). Artykul zostal nastepnie 
wlaczony do ksiazki Diamonda “Collapse” (nowe wydanie: New York: Penguin Books, 2011) 
jako jeden z rozdzialow opisujacych katastrofy ekologiczne w roznych czesciach globu i w 
roznych erach. (Inne rozdzialy zajmuja sie np. wymarciem Wikingow grenlandzkich lub 
upadkiem Angkor Wat.) Archeologia i zwlaszcza paleobotanika dostarczaja bowiem 
przekonujace dowody, ze Wyspa Wielkanocna, kompletnie bezdrzewna gdy odkryli ja w 
Wielkanoc 1722 r. Holendrzy, byla kiedys bardzo gesto zalesiona, mniej wiecej tak, jak dzisiaj 
Hawaje. Bez imponujacej rozmiarami palmy dochodzacej do 3 m srednicy pnia i bedacej 
prawdopodobnie najwyzsza palma na swiecie i bez kory innych gatunkow drzew, z ktorej w 
Polinezji robiono wytrzymale liny, nie sposob wytlumaczyc, w jaki sposob tubylcy potrafili 
transportowac olbrzymich rozmiarow (wazace do 80 ton, a probowali choc nie zdazyli wyrzezbic 
nawet 270 ton) moai, a takze z czego budowali pirogi, ktorymi wyprawiali sie na morze lowiac 
ryby. Sadzac z badan, zasiedlona ok. 800-900 r. ne wyspa osiagnela szczyt rozwoju okolo roku 
1500, zas maksymalna liczba jej mieszkancow wyniosla wtedy mnej wiecej 15 tys. Rozwoj ten 
jednak mial wysoka cene: aby wyzywic ciagle zwiekszajaca sie populacje trzeba bylo wycinac 
lub wypalac lasy metoda znana jako slash and burn. Ponadto rzezbienie i transport moai, ktora to 
czynnoscia zajmowalo w szczycie prawdopodobnie az 1/4 ludnosci wyspy, rowniez musialy 
pochlaniac znaczaca mase drewna. Dodatkowo do deforestacji przyczynily sie przywleczone z 
Polinezji szczury, ktore z upodobaniem zywily sie nasionami palm. Okolo roku 1600 na wyspie 
nie bylo juz ani jednego drzewa wartego tej nazwy i tak ja znalezli pierwsi Europejczycy wiek 
pozniej. Jak pisze gdzie indziej Diamond, to nie bylo tak, aby tubylcy byli wyjatkowo niemadrzy 
w swym postepowaniu: stosowali oni metody, ktore wywodzily sie z Polinezji, praktykowane 
tam przez stulecia. Nie wiedzieli tylko, ze ekosystem Wyspy Wielkanocnej jest duzo bardziej 
wrazliwy, niz te, z ktorych przybyli ich przodkowie. O ile na miejsce jednego wycietego drzewa 
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na Nowej Gwinei pojawia sie natychmiast 20 nowych sadzonek walczacych o dostep do gleby i 
swiatla, na Wyspie Wielkanocnej, polozonej daleko poza strefa tropikalna, tak nie jest. Tylko 
skad Polinezyjczycy mieli to wiedziec, jesli nawet dzisiaj ludzkosc niespecjalnie jest 
madrzejsza? 
 
Deforestacja miala daleko posuniete konsekwencje, oprocz zaniechania rzezbienia, transportu i 
ustawiania moai. Po pierwsze, zabraklo materialu na budowe pirog, wiec zniknely z menu ryby 
oceaniczne i delfiny jako podstawowa forma bialka, zas wyspa nie sprzyja polowom 
przybrzeznym: jest wulkaniczna, dno gwaltownie opada, nie ma raf ani szelfu. Po drugie, 
nastapila erozja odslonietych gleb, co spowodowalo ich szybkie wyjalowienie i spadek produkcji 
rolnej. Zapanowal glod, prowadzacy do kanibalizmu. Liczba ludnosci skurczyla sie do ok. 2 
tysiecy. W rezultacie zawalil sie stary porzadek polityczny oparty na plemionach; wladze objely 
kacyki (w oryginale: warlords), spoleczenstwo podzielilo sie na male grupy, ktore zaczely sie 
nawzajem zwalczac, mordowac (i jesc). W ramach tej permanentej wojny domowej zostaly 
obalone wszystkie moai znajdujace sie na wyspie. Jeszcze kapitan Cook, ktory odwiedzil wyspe 
w 1774 r. widzial niektore z nich stojace, choc wiele juz lezalo. W latach 1830. nie stal juz 
zaden. Te, ktore mozna zobaczyc stojace na zdjeciach, zostaly bez wyjatku podniesione w 20. 
wieku. Tyle Diamond, opierajac sie na badaniach archeologicznych, paleobotanicznych i wielu 
innych obficie przez siebie cytowanych. 
 
Jak sie wiec koncepcje Diamonda prezentuja na samej wyspie? Zwiedzajac Muzeum 
Antropologiczne im. Ojca Sebastiana Englerta, jak brzmi pelna nazwa tego, zupelnie zreszta 
przyzwoitego, muzeum w Hanga Roa, jest sie zachecanym do obejrzenia przy wejsciu ok. 45-
minutowego video. Jest to program wprodukowany przez BBC, ktory moznaby w skrocie 
okreslic jako “Anty-Diamond”, choc nazwisko Diamonda nie pada w nim ani razu 
(http://www.bbc.co.uk/programmes/b03srmm6). Program ten sklada sie z wywiadow z 
rozlicznymi uczonymi z roznych krajow i uniwersytetow, np. z Kilonii w Niemczech lub Tuluzy 
we Francji. Kazdy z nich prezentuje swe tezy, bedace zaprzeczeniem Diamonda i badaczy przez 
niego cytowanych. A wiec, po pierwsze, choc deforestacja jest niezaprzeczalna, tubylcy 
znakomicie (pada chyba nawet slowo: “genialnie”) sie do niej dostosowali. Nie pamietam w jaki 
sposob, ale w kazdym razie o zadnym glodzie na wyspie nie bylo mowy (tylko dlaczego 
populacja zmniejszyla sie z 15 do 2 tysiecy, bo tyle zastali pierwsi Europejczycy?). Wierutna 
nieprawda jest, ze zapanowal powszechny kanibalizm jako zrodlo bialka, choc przypadki 
rytualnego ludozerstwa zapewne mialy miejsce, podobnie jak w Polinezji czy na Hawajach 
(kapitan Cook mial byc po smierci na tych ostatnich zjedzony). Zadnych wojen domowych na 
wyspie nie bylo; tubylcy zyli w przyjazni i pokoju. Moai nie zostaly powalone, ale z uwaga 
opuszczone, zapewne w celu przykrycia czyjegos znacznego grobu. Gdyby zostaly powalone, to 
pierwszym elementem, ktory by zostal zniszczony, bylby nos, a nosy sa cale (Diamond twierdzi, 
ze moai celowo zwalano tak, aby przede wszystkim lamaly sie w szyi i wiele z nich jest tak 
wlasnie zniszczonych). Itd. itp. Moim zdaniem, video to rodzi duzo wiecej pytan, niz wyjasnia, a 
juz szczegolnie uderzajace jest wycenzurowanie nazwiska Diamonda. Pachnie to na odleglosc 
propaganda. W jakim celu? 
 
W ksiazce “Collapse” Diamond czesciowo to wyjasnia. Gdy zaczela sie ksztaltowac swiadomosc 
narodowa wyspiarzy, m.in. pod wplywem wspomnianego powyzej niemieckiego kapucyna, Ojca 
Englerta, pojawil sie syndrom spotykany w wielu innych, wiekszych i potezniejszych krajach 
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swiata: “Co zlego, to nie my!”. Przeszlosc jest przedstawiana jako raj na ziemi, a za wszystkie 
zlo odpowiedzialni sa przybysze z zewnatrz. Nie znaczy to oczywiscie, ze wyspiarze nie doznali 
zla od przybyszy, wrecz przeciwnie: przez caly 19. wiek wyspa byla w zasadzie niczyja i kazdy 
mogl ja gwalcic jak chcial. Najgorzej na tym polu odznaczyli sie Peruwianczycy, ktorzy w latach 
1860. wylapali i wywiezli polowe ludnosci jako niewolnikow do pracy w swych kopalniach. 
Niewielu przezylo, a ci, ktorzy zostali w koncu, po naciskach miedzynarodowych, uwolnieni, 
przywlekli ze soba czarna ospe. W efekcie tej zarazy, a takze gruzlicy i tradu, ludnosc wyspy 
zmniejszyla sie w krytycznym okresie do 111 osobnikow (!). Chilijczycy, ktorzy zaharapczyli 
Wyspe Wielkanocna w 1888 roku prawem kaduka, nie byli duzo lepsi. Obywatelstwo i pelne 
prawa, m. in. prawo do podrozowania poza wyspe, przyznali tubylcom dopiero w 1966.  
 
A moje wrazenia osobiste? Jestem bardzo szczesliwy, ze udalo mi sie podazyc tropem 
Heyerdahla, mimo ze w jego obsesje dzis juz nie wierze. Dwa miejsca na wyspie sa naprawde 
magiczne: krater Rano Raraku z setkami nieprzetransportowanych moai, z ktorych niektore sa 
tylko czesciowo wydlubane w skale (co zreszta znakomicie pokazuje techniki, jakimi sie 
poslugiwano) i najwieksze ahu, Tongariki. W tym ostatnim przypadku wszystkie moai zostaly 
podniesione po tym, jak nie tylko zostaly wczesniej obalone, ale w 1960 r. uniesione az do 
kilometra w glab ladu przez olbrzymie tsunami spowodowane przez trzesienie ziemi w Chile 
(najsilniejsze trzesienie na kuli ziemskiej zarejestrowane w czasach historycznych). W tym 
wypadku rekonstrukcja wydaje sie jak najbardziej celna. A zreszta sami zobaczcie: 
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