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Najbardziej oddalona od lądu wyspa na świecie. Mała, zielona, 

magiczna. Na Rapa Nui starożytne posągi są bardziej zróżnicowane 

niż współcześni ludzie, ponieważ na wyspie nie ma mody.  

To co zazwyczaj jest oznaką mody – wszyscy wyglądają tak samo 

wierząc, że są bardzo wyjątkowi – w tym przypadku jest 

konsekwencją jej braku. Mieszkańcy wyspy nie próbują nikogo 

naśladować, a raczej starają się jak najbardziej ujednolicić. Tak jak 

niektórzy genialni naukowcy kupują po kilkanaście takich samych 

koszul i kilka identycznych garniturów, aby nie tracić cennego czasu 

na nieistotne wybory, tak też Rapanuiczycy ubierają się tak samo, 

ponieważ mają lepsze rzeczy do roboty. Są zbyt zajęci tańczeniem, 

graniem w piłkę, podziwianiem zachodów słońca i rozmowami, żeby dbać o coś tak 

przyziemnego jak strój. Cieszą się, że wszyscy ubierają się podobnie, bo to oznacza, że mogą 

skupić się na innych atrybutach – na tym, kto ma ładniejszego konia (konno podjeżdżają 

nawet pod kluby), która drużyna przeszła do pierwszej ligii (na 4 tysiące mieszkańców, mają 

8 „zawodowych“ drużyn piłkarskich), czy ktoś już sobie lepiej radzi na falach (surfują nawet 

w krótkich przerwach między meczami).  

Na wyspie znajduje się tylko kilka sklepów odzieżowych. Mimo to, częściej można tam 

spotkać turystów niż lokalnych – pewnie dlatego, że ci drudzy, kupują tylko wtedy, gdy 

czegoś potrzebują, a nie kiedy mają na coś ochotę. W zasadzie bardzo trudno jest im nawet 

wytłumaczyć takie wyrażenie jak „mieć ochotę na kupienie sobie czegoś“. Oni zaspokajają 

raczej potrzebę niż bliżej nieokreślone pojęcie „mieć ochotę na “ – popularne w naszej 

kulturze wyrażenie „nie mam w co się ubrać“, tutaj oznacza dosłownie to, co oznacza.  

W kwestiach zakupów nie mają wyboru i nie chcą mieć wyboru. Można oczywiście 

powiedzieć, że nie wiedzą co tracą i dlatego tak uważają, lecz zadziwiająco, turyści na wyspie 

też przestają się jakoś specjalnie wyróżniać. To co denerwuje nas w naszym sklepie 

osiedlowym – dlaczego są tylko 3 marki pasty do zębów i dlaczego wśród zaledwie 5 

rodzajów serka nie ma akurat naszego ulubionego – tutaj przestaje mieć znaczenie. 

Rapanuiczycy zapytani czy mają na wyspie marki, najpierw pytają czym jest marka. Po kilku 

nieudanych przykładach (nie, nie wiedzą co to Armani czy Gucci) w końcu łapią koncept i 

zradością kiwają głowami, że oczywiście, że mają. Całe trzy: Billabong, Rip Curl i 

quicksilver. „Cieszę się, że nie mamy tutaj mody i wszyscy nosimy to samo – mówi jeden 

zmieszkańców wyspy – Tutaj wszyscy dajemy sobie nawzajem w prezencie ubrania 

surferskie i jesteśmy wyluzowani“. Można by powiedzieć, że to tylko deklaracja, gdyby nie 

to, że na wyspie naprawdę wszyscy wyglądają tak samo.  



Rapa Nui jest dowodem na to, że kontekst, w którym występujemy, jest jednym 

zważniejszych elementów kształtujących to, kim jesteśmy. Jak w żadnym innym miejscu 

można tu zobaczyć „czysty“ świat i tym bardziej widoczny jest wpływ marketingu i 

marketingowców na nasze środowisko.  

Tam gdzie nas nie ma, nie ma mody, nie ma marek. A ludzie żyją i są szczęśliwi.   

* nas –  agencji reklamowych, badawczych, korporacji, marketerów itp.   

 


