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1862.aastal  algas  Lihavõtte  saare elanike  jaoks  nende  tsivilisatsiooni  apokalüpsise 

lõppmäng:

Peruust saabunud orjakaupmehed püüdsid või värbasid 1/3 saare elanikkonnast ehk ca 

1500  töövõimelist  meest  ja  viisid  need kontinendile.  Neist  tuli  tagasi  kümmekond,  ent 

justkui  sellest  polnud küllalt,  siis  tabas esialgu hävingust  säästetuid  viimane nuhtlus – 

rõuged. 

1877.aastal loendati saarel vaid 111 pärismaalast – kaheksa korda vähem kui oli saarel 

megaliite  ehk  moai’sid,  mis  kiviaegse  algupäraga  hurmasid  esimeste  eurooplasteni 

sellesse isoleeritumasse maailmanurka 1722.aastal jõudnud hollandlasi! Teadushuvilised 

hollandlasid  küsisid  esimestena,  kes,  miks,  kuidas  ja  kuna  need  kuni  10  meetriseid 

megaliite välja raius ja rannikule vedas.

Sealt peale on need ajendanud ka kõige pöörasemaid hüpoteese. Thor Heyerdahl tahtis 

uskuda,  et  kivitöötluse  ja  monumentaalse  kunsti  viis  neile  saartele  lõunaameeriklased. 

Siiski kinnitavad DNA uuringud, ning mitte tühise panuse pole sellesse ajaloogeneetilisse 

küsimusse  teinud  eesti  päritoluga  Elizabeth  Matisoo-Smith,  et  kontinendile  jõudsid 

polüneeslased,  mitte  algameeriklased  saarteni,  ja  rändurid  võtsid  proviandina  kaasa 

elavtoitu – rotte ja kanu. Sealt naasid omakorda algelise pataadi (kartuliga), millest ühine 

nimetus – kūmara.
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Mis ajendas Lihavõttesaarel, mille 164 km2 jääb alla isegi Eesti  Muhumaale (206km2), 
püstitama  megaliite,  mida  arvatakse  olevat  püstitatud  hõimuliidrite  ja  esivanemate 

mälestuseks!  Vähemalt  887  hõimupealikku  alates  1250-1500  aastani,  mil,  arvatavasti, 

puhkesid  rängad  sisekonfliktid?!  Võimalik,  ent  väheusutav.   Mida  need  moai‘d  siis 

tähendasid?  Võibolla  midagi  käilakujude  fetishismist  –  olid  ju  nad  suurepärased 

meresõitjad,  astudes  esimeste  inimestena  vähemalt  350  saarele.  Ent  mitte  ainult! 

Enamasti on tegeldud sellega, millist algelist tehnoloogiat kasutati  kujude raiumiseks ja 

transpordiks,  kas  neid  veeti  horisontaalselt  või  püsti  (Charles  Love  vs  Joanne  van 
Tilburg).  Sellel  probleemil  ei  pruugigi  mõlemaid pooli  rahuldavat  vastust  olla.  Mõlemal 

viisil võidi transportida ja ka detailid võisid varieeruda sõltuvalt kogemusest ja tööjõust. Ent 

võibolla  ka  midagi  kiviajale  universaalset  –  tõsta  megaliite  üksteise  peale  kui  piiri  – 

kasutuselevõetud jahi ja elatusruumide – sümbolit a la meie JUBA siin, arvesta sellega või 

mine ära!

Enamgi  –  neid  võidi  hakata  püstitama  alles  siis,  kui  puututi  kokku  esimeste 

muinasameerika  tsivilisatsioonidega,  mis  olid  julmad,  orjanduslikud,  kindlasti  ületasid 

südisid  meresõitjaid  arvukuselt,  organiseerituselt,  teadmistelt,  tehnoloogialt,  ent 

esmajoones verejanult!

Rannikule püstitatud megaliiidid manifesteerisid piiri – näitasid püstitajate jõudu ja oskusi. 

Kui eurooplasi hämmastavad siiamaani need vägiteod, siis muistseid kultuure seda enam. 

Igal juhul tähistab suure kivi  tõstmine veel tänapäevalgi  respektaablust – selleks tasub 

vaid jõumeeste võistlusi jälgida. Siiski on leidunud neid, kes on soovinud ümberlükatud 

megaliite, relvaleide ja väga katkiseid matuseleide (sisselöödud ja moonutatud koljud jmt) 

rakendada  ökoloogilise  katastroofi  müüdi  ette,  selleks  et  kapitalistlikku 

industriaalühiskonda korrale  kutsuda  Polüneeslased raiunud viimse kui  puu maha,  et 

kujusid püstitada või paate ehitada! Ja kui 12 000 inimest 162km2 elavad, siis pidi ühel 

hetkel toit otsa saama!

Siiski  1772.aastal  saabunud  hollandlased  kohtasid  rahulikke  pärismaalasi,  kellel  oli 

külluses pataadipõlde jmt, ja ehkki puid saarel ei kasvanud, toidust puudust polnud (Paul 
Rainbird)!

Kui nad pidid teadma, et raiusid viimase puu – siis miks nad ikkagi tegid seda!

Võib-olla  püüdsid  nad  vältida  seda,  mis  nad  ikkagi  19.sajandi  lõpuks  hävitas  – 
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“järelinkadest” orjastajate jõudmist Polüneesiasse, mille eelpostiks nad võisid end pidada. 

Ei ole alust arvata, et kord jõudnud saarele, ei liigutud edasi, muututi isoleeritud punktiks. 

Viimasele  räägib  ilmselt  vastu  koduloomade  DNA-ajalugu.  Megaliidid  kui  hoiatus 

võõrastele – siit leiate tugevad peremehed. Ja pikalitõmmatud megaliidid? Märk võõraste 

jõudmisest  saarele,  kes  üritasid  jõu  sümboleid  purustades  vastupanu  murda.  Lõpuks 

metsade hävitamine võis olla oluliseks takistuseks (tapatöö palgaga) tagasipöördumiseks 

või siis edasi Polüneesia poole vallutama suunduda. Kõik see leidis aset 16.sajandil, kui 

konkistadoorid  näitasid  matemaatilise  sõjateaduse  üleolekut  metsikust  toorest  jõust,  ja 

võibolla vabastasid, vähemalt esialgu, need alginimesed ajalooareenilt minemauhtumise 

ohust.
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