
SŁÓW KILKA O… WYSPIE WIELKANOCNEJ 

 

Dzień dobry :) 

W związku ze zbliżającymi się świętami chciałabym opowiedzieć 

Wam troszeczkę o Wyspie Wielkanocnej, a raczej wysepce bo jest bardzo 

mała i leży prawie na końcu świata, dlatego też zwana jest „najbardziej 

samotną wyspą świata”.  

 

 

 

 

 

 

 

Wyspa Wielkanocna swoją nazwę zawdzięcza swoim odkrywcą, 

którzy przybyli na nią w Niedzielę Wielkanocną 5 kwietnia 1722 r. 

(i to byłoby wszystko co można powiedzieć w nawiązaniu do zbliżających 

się Świąt Wielkanocnych ). 

Na szczęście Wyspa Wielkanocna, inaczej Rapa Nui (tę nazwę wolą 

tubylcy), jest przepiękna, cudowna, pełna tajemnic i bardzo ciekawej 

historii, więc troszeczkę o niej opowiem. Należy do Chile, położona jest 

na Oceanie Spokojnym, a jej rozmiary to 15 km długości, 20 km 

szerokości, a całkowita powierzchnia wyspy wynosi 164 km2! 

W XX wieku w latach 80 wydłużono jej pas startowy do 3318m, aby 

mógł służyć, jako zapasowe lądowisko dla promów kosmicznych , co 

wpłynęło na rozwój turystyki, ponieważ wyspa stała się bardziej dostępna. 

Oczywiście największe zainteresowanie wzbudzają kamienne kolosy 

Moai, których na wyspie jest aż 887. Wykonane zostały w kraterze 

wulkanu Rano Raraku, z wulkanicznej „scorii” - czerwonej, gąbczastej 

lawy, a następnie przetransportowywane w różne miejsca na wyspie 

(prawdopodobnie przy użyciu drewnianych pali, czasami tylko po kilka 

metrów dziennie). 



Część z nich stoi nad brzegiem Oceanu Spokojnego na podwyższeniu 

(ołtarzach), inne przewrócone (uważa się, że przez nieznane siły) 

skrywają twarze w ziemi, następne zakopane do połowy wystawiają tylko 

głowy. Większość z nich jest zwrócona plecami do wody. 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjątek stanowi siedem posągów, zwanych „siedmioma 

odkrywcami”, które patrzą w stronę wody. Według przypuszczeń 

astrologicznych zakłada się, że każdy z nich patrzy w stronę zachodzą-

cego słońca, która każdego dnia wypada w troszeczkę innym miejscu 

na horyzoncie. 

 

Największy z tych kamiennych posągów mierzy aż 10 metrów 

i waży ok 80 ton! 

Tajemnica kamiennych posągów to jedna z najbardziej intrygujących 

zagadek na świecie. Posągi są bardzo do siebie podobne - różnią się tylko 

rozmiarami. Składają się z wielkiej głowy z zarysowanymi elementami 

twarzy i tułowia z opuszczonymi rękami. 

 



Charakterystycznym elementem przykuwającym uwagę są duże, 

długie uszy i według najbardziej popularnej teorii była to cecha 

charakteryzująca potomków żyjących na wyspie arystokratów, zwanych 

„długouchymi”, którzy wraz z „krótkouchymi” prawdopodobnie byli 

pierwszymi mieszkańcami Wyspy Wielkanocnej. Klasą rządzącą byli 

„długousi”, którzy swoja nazwę zawdzięczali długim małżowinom usznym 

rozciągniętym przez noszenie ciężkich, ozdobnych kolczyków. „Krótkousi” 

należeli do niższej klasy pełnili rolę robotników i to oni najprawdo-

podobniej byli wykonawcami kamiennych posągów. 

Według najnowszych badań kamienne posągi miały symbolizować 

obfitość plonów, miały również faktyczny, pozytywny wpływ na plony. 

Ponieważ przeprowadzone badania wykazały, że rozmieszczane po całej 

wyspie posągi zawierające w swoim składzie bardzo duże ilości wapna 

i fosforu, dobroczynnie wpływały na uprawy . 

Inne teorie głoszą, że posągi miały chronić i przechwytywać 

nadnaturalne moce. Uwzględnia się także przybycie kosmitów i ich wkład 

w tworzeniu kamiennych posągów. Różne spekulacje na ich temat dodają 

im mistycyzmu oraz wprawiają w jeszcze większy zachwyt i podziw. :) 

Kolejną tajemnicę stanowi fakt, dlaczego tak rozwinięta 

cywilizacja upadła, zniknęła? 

Tutaj również badacze wysuwają wiele tez na powody, które mogły 

przyczynić się do jej upadku. Jedna z nich głosi, że ok XVI w. (niektórzy 

podają XVIII) wybuchła wojna domowa (przyczyną, której miał być głód) 

między „krótkouchymi” i „długouchymi”. Wojna położyła kres panowaniu 

władców i jak każda - znacznie osłabiła i dziesiątkowała jej mieszkańców. 

W XIX wieku wielu mieszkańców wyspy zostało wywiezionych przez 

łowców niewolników. Na domiar złego na przełomie XIX i XX wieku 

tubylców zdziesiątkowały epidemie gruźlicy, trądu itp. chorób, które 

„w prezencie” przywozili przypływający na wyspę obcy.  

Współcześnie na Wyspie Wielkanocnej żyje ponad 7700 

mieszkańców. Klimat jest stabilny różnice w temperaturach między latem, 

a zimą nie różnią się więcej niż 5 stopniami Celsjusza. 



Oczywiście najcieplej jest tam wówczas, gdy u nas panuje zima 

i średnia temperatura wtedy wynosi 23 stopnie w cieniu .  

 

Obszar Wyspy Wielkanocnej to również zjawiskowe krajobrazy              

z wulkanami, górami, jaskiniami udostępnianymi turystom (niestety nie 

wszystkie), gdzie można podziwiać skalne malowidła i ślady działalności 

pierwszych ludzi. 

Naturalny krajobraz, świeży zapach tropikalnych kwiatów, 

cudowne, egzotyczne polinezyjskie wpływy wszystko na końcu 

świata w oderwaniu od codziennych trosk i obowiązków.  

Marzenie     

 

Pozdrawiam: 

Alina Tyda  


