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Na edne z planet kręcących się dokoła gwiazdy imieniem Syriusz² żył pewien młody
człowiek, barǳo rozgarnięty, którego miałem zaszczyt poznać w czasie ostatnie podró-
ży, aką pod ął na nasze mrowisko. Nazywał się Mikromegas, które to imię barǳo est
właściwe dla wszystkich wielkości. Miał osiem mil³ wysokości; przez osiem mil rozu-
miem dwaǳieścia cztery tysiące kroków geometrycznych, po pięć stóp⁴ każdy.

Ten i ów z geometrów, luǳi na każdym kroku użytecznych luǳkości, weźmie na-
tychmiast pióro do ręki i wykry e, iż skoro pan Mikromegas, mieszkaniec krainy Syriusza,
liczy od głowy do nóg dwaǳieścia cztery tysiące kroków, co czyni sto dwaǳieścia tysię-
cy stóp królewskich, my zaś, mieszkańcy Ziemi, liczymy tylko pięć stóp, a nasza Ziemia
ma ǳiewięć tysięcy mil obwodu, zna ǳie, powiadam, iż glob, który go wydał, musi
bezwarunkowo posiadać ściśle dwaǳieścia eden milionów sześćset tysięcy razy więce
obwodu niż nasza mała Ziemia⁵. Nic prostszego i barǳie pospolitego w naturze. Pań-
stwa niektórych mocarzy Niemiec lub Włoch, które można obe ść w ciągu pół goǳiny⁶,
w porównaniu z cesarstwem tureckim, moskiewskim lub chińskim są edynie barǳo
słabym obrazem zdumiewa ących różnic, akie natura stworzyła mięǳy istotami.

Skoro postać Jego Ekscelenc i posiadała wzmiankowaną przeze mnie wysokość, wszy-
scy nasi rzeźbiarze i malarze zgoǳą się bez trudności, że mógł on mieć w pasie akie
pięćǳiesiąt tysięcy stóp królewskich obwodu, co stanowi proporc ę nader przyzwoitą.
Ponieważ nos wynosił trzecią część długości piękne twarzy, piękna zaś twarz stanowiła
siódmą część wzrostu pięknego ciała, trzeba się zgoǳić, że nos naszego Syry czyka liczył
sześć tysięcy trzysta trzyǳieści trzy stóp królewskich z ułamkiem⁷, co było do udowod-
nienia.

Co do umysłu, est to eden z na barǳie oświeconych, akie znałem; wie mnóstwo
rzeczy; wynalazł też sam nie edno. Nie miał eszcze dwustu pięćǳiesięciu lat i studio-

¹Mikromegas — fantastyczne imię ulepione z dwóch greckich wyrazów: micros: mały, i megas: duży. Utwór
ten, skreślony pod wpływem Podróży Guliwera, zawiera sporo złośliwych aluz i w kierunku Fontenelle’a, se-
kretarza Akademii, który przedstawiony est tu pod postacią karła z Saturna. Fontenelle, wówczas starzec -
-letni, zażywał ogromnego powoǳenia ako popularyzator zdobyczy wieǳy przyrodnicze dla użytku światowe
publiczności; na głośnie sze są ego Rozmowy o mnogości światów, przedstawione istotnie w formie rozmowy
z margrabiną de Lambert. [przypis tłumacza]

²Syriusz — na aśnie sza gwiazda nocnego nieba, edna z na bliższych Słońcu. [przypis edytorski]
³mila — daw. miara odległości; w XVIII-wieczne Franc i, zależnie od regionu licząca od ok.  km do ok.

 km. [przypis edytorski]
⁴stopa — daw. miara długości, licząca ok.  cm. [przypis edytorski]
⁵ściśle dwaǳieścia jeden milionów sześćset tysięcy razy więcej obwodu niż (…) Ziemia — edyny możliwy do

uzyskania podobny wynik rachunków to    mil obwodu. [przypis edytorski]
⁶Państwa niektórych mocarzy Niemiec lub Włoch, które można obejść w ciągu pół goǳiny — ówczesne Niemcy

były rozdrobnione na około trzysta państewek. Na Włochy składało się kilkanaście państw, część z nich była
barǳo niewielka (np. Republika Lukki, San Marino). [przypis edytorski]

⁷sześć tysięcy trzysta trzyǳieści trzy stóp królewskich z ułamkiem — wynik uzyskany, gdy długość twarzy
stanowi edną szóstą wzrostu, a nie edną siódmą. [przypis edytorski]
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wał, wedle zwycza u, w na słynnie szym kolegium swe planety, kiedy siłą swego umysłu
odgadł więce niż pięćǳiesiąt twierǳeń Euklida⁸, czyli o osiemnaście więce niż Błaże
Pascal⁹, który rozwiązawszy ich wśród zabawy trzyǳieści dwa, został późnie dość śred-
nim geometrą, a barǳo lichym metafizykiem¹⁰. Ma ąc około czterystu pięćǳiesięciu lat,
na schyłku ǳiecięctwa, bawił się sekc onowaniem owych drobniutkich owadów, które
nie ma ą ani stu stóp średnicy i umyka ą się zwycza nym mikroskopom. Napisał o tym
książkę nader ciekawą, która ściągnęła nań nieco kłopotów. Mui¹¹ tego kra u¹², wielki
wścibski i równie wielki nieuk, znalazł w ego ǳiele twierǳenia pode rzane, nieprawo-
myślne, zuchwałe, heretyckie, cuchnące herez ą i zaczął go prześladować. Choǳiło mia-
nowicie o to, czy zasadnicza istota pcheł na Syriuszu est te same natury co ślimaków.
Mikromegas bronił się z wielką ciętością; pozyskał kobiety dla swego stronnictwa: proces
trwał dwieście dwaǳieścia lat. Wreszcie mui uzyskał wyrok potępia ący książkę z ust
mężów uczonych w prawie, którzy e nie czytali; autor otrzymał rozkaz niepo awiania się
na dworze przez przeciąg ośmiuset lat.

Wygnanie z dworu, który roił się od intryg i małostek, nie zmartwiło go zanadto.
Ułożył barǳo ucieszną piosnkę na muiego, co było temu dygnitarzowi dosyć obo ętne;
po czym puścił się w podróż od planety do planety, aby „wykształcić umysł i serce”, ak
to powiada ą. Ci, którzy podróżu ą edynie w kariolce pocztowe ¹³ lub berlince¹⁴, będą
niewątpliwie zdumieni ekwipażami¹⁵ owych planet; my, luǳie, bowiem na nasze kupce
gliny nie wyobrażamy sobie nic poza naszymi zwycza ami. Podróżnik ów znał dosko-
nale prawa ciążenia i wszystkie siły przyciąga ące i odpycha ące. Posługiwał się nimi tak
zręcznie, iż to przy pomocy słonecznego promienia, to za pośrednictwem komety wędro-
wał wraz ze swą kompanią od globu do globu, ak ptak bu a z gałęzi na gałąź. Przebiegł
w krótkim czasie Drogę Mleczną; zmuszony estem wyznać, iż nie wiǳiał zgoła poprzez
gwiazdy, akimi est usiana, owego pięknego empiry skiego nieba¹⁶, które znakomity wi-
kary Derham¹⁷ u rzał, ak się chlubi, na końcu swe lunety. To nie znaczy, bym twierǳił,
iż pan Derham źle wiǳiał, niech mnie Bóg zachowa! Ale ostatecznie, Mikromegas był
na mie scu, est to dobry obserwator, słowem, nie chcę się sprzeciwiać nikomu. Mi-
kromegas, zasterowawszy umie ętnie, dostał się na Saturna¹⁸. Mimo iż przyzwycza ony
do oglądania nowych rzeczy, w pierwsze chwili, wiǳąc małość globu i ego mieszkań-
ców, nie mógł się powstrzymać od uśmiechu wyższości, aki wymyka się niekiedy nawet
na roztropnie szym. Ostatecznie bowiem Saturn est ledwie ǳiewięćset razy większy od

⁸Euklid a. Euklides (ok.  p.n.e.) — czołowy matematyk grecki; w swoich Elementach podsumował
ówczesną wieǳę matematyczną i ako pierwszy przedstawił ą w formie systemu wniosków z zaproponowane-
go przez siebie zestawu aks omatów, czyli fundamentalnych tez uznawanych za prawǳiwe i niewymaga ących
dowoǳenia. [przypis edytorski]

⁹Pascal, Blaise (–) — ancuski matematyk, fizyk, wynalazca; za mował się geometrią, analizował
metodę aks omatyczną, współtworzył rachunek prawdopodobieństwa; po  porzucił nauki ścisłe na rzecz
filozofii i teologii; powstały wówczas ego na słynnie sze ǳieła: Myśli i Prowincjałki; imię Błaże stanowi pol.
odpowiednik właściwego imienia Pascala. [przypis edytorski]

¹⁰Pascal (…) został później dość średnim geometrą, a barǳo lichym metafizykiem — duch żarliwości religĳne ,
aki przenikał osobę i pisma Pascala, czynił go Wolterowi szczególnie antypatycznym. [przypis tłumacza]

¹¹mufti — muzułmański znawca prawa religĳnego, wyda ący ofic alne orzeczenia w buǳących wątpliwości
sprawach prywatnych i państwowych. [przypis edytorski]

¹²mufti tego kraju (…) wielki wścibski i równie wielki nieuk — teatyn Jean-François Boyer (–), [bi-
skup i członek Akademii; red. WL], który prześladował Listy filozoficzne Woltera za twierǳenie, iż własności
duszy człowieka rozwĳa ą się równocześnie z ego organami, tak samo ak właściwości duszy zwierząt. [przypis
tłumacza]

¹³kariolka pocztowa — lekki, odkryty powóz ednokonny, służący do przewozu przesyłek pocztowych. [przy-
pis edytorski]

¹⁴berlinka — czterokołowy powóz na resorach, z komfortowym nadwoziem w kształcie zamkniętego pudła.
[przypis edytorski]

¹⁵ekwipaż (z . équipage) — przest.: ogół rzeczy potrzebnych do wygodne podróży, w szczególności zaprzęg,
po azd, wyposażenie, bagaż. [przypis edytorski]

¹⁶empiryjskie niebo — ǳiś popr.: niebo empirejskie, zna du ąca się za sferą gwiazd na dalsza, na barǳie ze-
wnętrzna sfera wszechświata, będąca sieǳibą Boga, mie scem pobytu aniołów i świętych. Idea hierarchii ko-
smicznych niebios, coraz odlegle szych od środka świata, kwitła w systemie geocentrycznym, w heliocentryzmie
stopniowo traciła na znaczeniu i ostatecznie została porzucona. [przypis edytorski]

¹⁷Derham, Wilhelm (–) — uczony ang., autor ǳieła pt. Teologia astronomiczna, w którym dowoǳi
istnienia Boga na podstawie cudów przyrody. [przypis tłumacza]

¹⁸dostał się na Saturna — w czasach Woltera Saturn był ostatnią ze znanych planet, położoną na dale od
Słońca, a więc pierwszą, na którą mógł się dostać przybysz spoza Układu Słonecznego. [przypis edytorski]
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Ziemi¹⁹, a obywatele tego kra u są to karły, ma ące ledwie tysiąc łokci wzrostu lub coś
koło tego. Zrazu przybysz pożartował sobie z tego ze swo ą świtą, tak mnie więce , ak
muzyk włoski, przybywszy do Franc i, podśmiechu e się z muzyki Lulliego²⁰. Ale ponie-
waż Syry czyk miał nieco ole u w głowie, zrozumiał rychło, iż osoba obdarzona myślą
może nie być śmieszna, mimo że ma tylko sześć tysięcy stóp wysokości. Napełniwszy
z początku mieszkańców Saturna przestrachem i zdumieniem, zżył się z nimi stopniowo.
Zawarł ścisłą przy aźń z sekretarzem akademii Saturna, człowiekiem nader światłym, któ-
ry po prawǳie nic nie wynalazł, ale zdawał barǳo dobrze sprawę z wynalazków drugich
i z nie akim talentem uprawiał małe wierszyki i duże rachunki. Przytoczę tu, ku zado-
woleniu czytelników, osobliwą rozmowę, aką ednego dnia Mikromegas odbył z panem
sekretarzem.
.       
Skoro Jego Ekscelenc a położyła się, sekretarz zaś zbliżył się do e twarzy, Mikromegas
rzekł:

— Trzeba przyznać, że natura est barǳo różnorodna.
— Tak — rzekł Saturnĳczyk — natura est niby klomb, którego kwiaty…
— Ech — przerwał tamten — da pokó swoim klombom.
— Jest — pod ął sekretarz — niby wieniec blondynek i brunetek, których stro e…²¹
— Ech, co tu ma ą do rzeczy akieś brunetki? — rzekł tamten.
— Jest zatem niby galeria malowideł, których rysy…
— Ech, nie — rzekł podróżny — eszcze raz, natura est ak natura. Po co tu szukać

porównań?
— Aby pana zabawić — rzekł sekretarz.
— Ja nie chcę, aby mnie bawiono — odparł podróżny. — Chcę, aby mnie pouczano.

Na początek powieǳ mi, ile na twoim globie luǳie ma ą zmysłów?
— Siedemǳiesiąt dwa — odparł akademik — i wciąż uskarżamy się, że mamy ich

tak mało. Wyobraźnia wybiega poza nasze potrzeby; uważamy, że przy naszych siedem-
ǳiesięciu dwu zmysłach, naszym pierścieniu, naszych pięciu księżycach²² esteśmy zbyt
ograniczeni; mimo całe żąǳy poznania i dość znaczne liczby namiętności, akie wypły-
wa ą z naszych siedemǳiesięciu dwóch zmysłów, mamy pod dostatkiem czasu, aby się
nuǳić.

— Barǳo temu wierzę — rzekł Mikromegas — my bowiem na naszym globie ma-
my blisko tysiąc zmysłów; a mimo to pozosta e nam akieś mgliste pragnienie, akiś
nieokreślony niepokó , który ostrzega nas bez ustanku, że esteśmy niczym i że istnie ą
stworzenia o wiele doskonalsze. Podróżowałem nieco; wiǳiałem śmiertelników o wiele
niższych od nas; wiǳiałem znacznie wyższych: ale nie wiǳiałem takich, którzy by nie
mieli więce pragnień niż prawǳiwych potrzeb, a więce potrzeb niż zadowolenia. Do-
trę może kiedyś do kra u, gǳie nie brak est niczego, ale aż dotąd nikt nie uǳielił mi
pewnych wiadomości o tym kra u.

Zaczem Saturnin i Syry czyk zapuścili się w głębokie koniektury²³; ale po wielu ro-
zumowaniach barǳo przemyślnych i barǳo niepewnych trzeba było wrócić do faktów.

— Jak długo ży ecie? — spytał Syry czyk.
— Ach, barǳo krótko — odparł mały człowieczek z Saturna.

¹⁹Saturn jest ledwie ǳiewięćset razy większy od Ziemi — autor porównu e ob ętości globów, nie średnice;
podobnie dale . [przypis edytorski]

²⁰Lulli, Giovanni Battista a. Lully, Jean-Baptiste (–) — uroǳony we Włoszech wielki kompozytor
ancuski epoki baroku; stworzył ancuską operę narodową, nada ąc e swoisty, odmienny od włoskiego styl.
[przypis edytorski]

²¹natura jest niby klomb, którego kwiaty (…) niby wieniec blondynek i brunetek… — Wolter żartu e sobie
z kwiecistego stylu Fontenelle’a w ǳiełku pt. O mnogości światów. [przypis tłumacza]

²²przy (…) naszych pięciu księżycach — w czasach Woltera znano tylko pięć na większych księżyców Saturna.
Obecnie oprócz siedmiu głównych znamy ponad pięćǳiesiąt pomnie szych naturalnych satelitów te planety.
[przypis edytorski]

²³koniektura (z łac. coniectura: domysł, przepowiednia) — przest.: przypuszczenie, wniosek oparty na do-
mysłach. [przypis edytorski]
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— To tak ak u nas — rzekł Syry czyk — zawsze skarżymy się, że krótko. Musi to
być widocznie powszechne prawo natury.

— Niestety! — odparł Saturnĳczyk. — Ży emy przeciętnie ledwie pięćset wielkich
rewoluc i²⁴ Słońca. (To wynosi mnie więce piętnaście tysięcy lat wedle nasze rachuby).
Sam wiǳisz: toć to znaczy umrzeć prawie w te że same chwili, w które się roǳi. Istnienie
nasze est punkcikiem, trwanie chwilą, nasz glob atomem. Zaledwie się zaczęło uczyć po
trosze, a uż przychoǳi śmierć, zanim się zdobyło doświadczenie. Co do mnie, nie śmiem
czynić żadnych planów; czu ę się niby kropla wody w olbrzymim oceanie. Wstyd mi,
zwłaszcza wobec pana, te komiczne roli, aką odgrywam w wszechświecie.

Mikromegas odparł:
— Gdybyś nie był filozofem, lękałbym się zasmucić cię, poucza ąc, iż życie nasze est

siedemset razy dłuższe niż wasze; ale wiesz aż nadto dobrze, że kiedy trzeba oddać ciało
żywiołom i ożywić naturę pod inną postacią (co nazywa się śmiercią), kiedy nade ǳie
ta chwila metamorfozy, wówczas wychoǳi zupełnie na edno, czy żyło się wieczność czy
eden ǳień. Byłem w kra ach, gǳie ży e się tysiąc razy dłuże niż u nas, i zauważyłem,
że eszcze szemrano. Ale wszęǳie też zdarza ą się luǳie obdarzeni zdrowym rozumem,
którzy umie ą pogoǳić się z losem i czuć wǳięczność dla Twórcy wszechrzeczy. Rozsypał
on w tym świecie bezmiar rozmaitości, kry ący zarazem ednolitość wprost cudowną. Na
przykład wszystkie istoty myślące różnią się od siebie, a wszystkie podobne są w gruncie
przez dar myśli i pragnień. Materia rozpościera się wszęǳie; ale posiada na każdym globie
odmienne własności. Ile liczycie tych różnorodnych własności w wasze materii?

— Jeżeli mówisz o własnościach — rzekł mieszkaniec Saturna — o których mnie-
mamy, iż świat nie mógłby istnieć bez nich takim, ak est, liczymy ich trzysta, ak roz-
ciągłość, nieprzenikliwość, ruch, ciążenie, poǳielność i inne.

— Widocznie — odparł podróżny — ta mała liczba wystarcza celom, do akich
Stwórca przeznaczył wasze małe pomieszkanie. Poǳiwiam we wszystkim ego mądrość;
wszęǳie wiǳę różnice, ale wszęǳie także proporc e. Wasz glob est mały, mieszkań-
cy również, macie niewiele wrażeń; materia wasza ma niewiele właściwości; wszystko
to Opatrzność pięknie obmyśliła. Jakiego koloru est wasze słońce, kiedy mu się dobrze
przy rzeć?

— Białego, o tonie silnie żółtawym — odparł mieszkaniec Saturna — kiedy zaś
rozszczepimy eden z ego promieni, zna du emy, iż zawiera siedem barw.

— Nasze słońce wpada w ton czerwony — odparł Syry czyk — posiadamy zaś trzy-
ǳieści ǳiewięć pierwotnych kolorów. Nie masz ani ednego słońca pomięǳy tymi, do
których się zbliżyłem, które by było podobne drugiemu, podobnie ak u was nie ma ani
edne twarzy, iżby nie była różna od wszystkich innych.

Po kilku wywiadach te natury mieszkaniec Syriusza zapytał, ile zasadniczo różnych
substanc i liczy się na Saturnie. Dowieǳiał się, iż est ich ledwie akieś trzyǳieści: ak
Bóg, przestrzeń, materia, istoty wymierne, które czu ą i myślą, istoty myślące, istoty
przenikalne, nieprzenikalne i inne. Syry czyk, w którego kra u liczy się ich trzysta i któ-
ry w podróżach swoich odkrył eszcze trzy tysiące innych, zdumiał naǳwycza nie filozo-
fa z Saturna. Wreszcie, skoro sobie uǳielili nawza em niewielu rzeczy, które wieǳieli,
i wielu, których nie wieǳieli, skoro nadysputowali się z sobą przez przeciąg edne rewo-
luc i słoneczne , postanowili odbyć wspólnie małą podróż filozoficzną.

.      
Nasi filozofowie gotowali się właśnie puścić na fale atmosfery Saturna z wcale pięknym
zapasem instrumentów fizycznych, kiedy przy aciółka mieszkańca Saturnowego, zwą-
chawszy te zamiary, przyszła cała we łzach sprzeciwić się temu. Była to ładna, nieduża
brunetka: liczyła tylko sześćset sześćǳiesiąt łokci, ale nadrabiała nikłość wzrostu zręcz-
nością i urokiem postaci.

— Ha! Okrutny! — wykrzyknęła. — Opierałam ci się przez tysiąc pięćset lat, a ǳiś,
kiedy zaczynałam skłaniać się ku tobie, kiedy ledwie sto lat spęǳiłam w twoich ob ęciach,
opuszczasz mnie, aby wędrować gǳieś w podróż z olbrzymem z innego świata! Wstydź

²⁴rewolucja (z łac. revolutio: obrót) — daw.: obrót ciała niebieskiego wokół innego ciała, czas potrzebny na
wykonanie ednego pełnego obiegu orbitalnego. [przypis edytorski]
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się; wiǳę, że pobudką twą było eno przelotne zachcenie, że nigdy mnie nie kochałeś:
gdybyś był prawǳiwym Saturnĳczykiem, pozostałbyś mi wierny. Gǳie pęǳisz? O co ci
choǳi? Nasze pięć księżyców mnie sze są włóczęgi od ciebie, nasz pierścień mnie est
odmienny! Wszystko skończone dla mnie; nie pokocham uż nikogo.

Filozof uściskał damę, popłakał się wraz z nią, mimo całe swo e filozofii; dama zaś,
pomdlawszy trochę, poszła się pocieszyć z mie scowym fircykiem.

Tymczasem nasi dwa ciekawscy puścili się w drogę. Na pierw skoczyli na pierścień,
który wydał się im dosyć płaski, ak to barǳo dobrze odgadł pewien znakomity miesz-
kaniec naszego małego globu²⁵; stamtąd dostali się z łatwością z księżyca na księżyc. Tuż
koło ostatniego księżyca przebiegał kometa; skoczyli nań wraz ze służbą i z instrumenta-
mi. Przebiegłszy około sto pięćǳiesiąt milionów mil, spotkali satelitów Jowisza. Dotarli
na samego Jowisza i zostali tam rok, w ciągu którego nauczyli się wielu barǳo pięknych
sekretów. Sekrety te byłyby uż w te chwili pod prasą, gdyby nie panowie inkwizytorzy,
którym niektóre twierǳenia wydały się nieco drażliwe. Co do mnie, czytałem rękopis
w bibliotece znakomitego arcybiskupa z ***, który z uprze mością i dobrocią zasługu ącą
na wszelkie pochwały pozwolił mi obe rzeć swo e książki. Toteż przyrzekam mu długi
artykuł w pierwszym wydaniu Moreriego²⁶, akie u rzy światło ǳienne; nie przepomnę²⁷
zwłaszcza ego dosto nych ǳiatek, które roku ą tak wiele naǳiei, iż uwiecznią pokolenie
swego znamienitego o ca.

Ale wróćmy do naszych podróżnych. Opuściwszy Jowisza, przebyli przestrzeń około
stu milionów mil i minęli planetę Mars, która, ak wiadomo, est pięć razy mnie sza od
nasze małe kulki. U rzeli dwa księżyce, które obsługu ą planetę, a które uszły bystrości
wzroku naszych astronomów²⁸. Wiem dobrze, że o ciec Castel²⁹ rozpisze się, i nawet wca-
le dorzecznie, przeciw istnieniu tych księżyców, ale zda ę się na tych, którzy rozumu ą za
pomocą analogii. Ci dobrzy filozofowie wieǳą, ak trudno byłoby, aby Mars, który est
tak daleko od Słońca, obszedł się mnie szą ilością księżyców niż co na mnie dwoma³⁰.
Jak bądź się rzeczy ma ą, podróżnym naszym wydało się to wszystko tak drobne, iż lękali
się, że nie będą się mieli gǳie przespać; przeszli mimo, ak podróżny, który wzgarǳi
lichą karczemką wioskową i woli dobić do na bliższego miasteczka. Ale Syry czyk i e-
go towarzysz pożałowali niebawem swego kroku. Wędrowali długo, nie spotyka ąc nic.
Wreszcie u rzeli małe światełko; była to Ziemia: politowania godny widok dla luǳi przy-
bywa ących z Jowisza. Mimo to, z obawy, aby nie musieli żałować drugi raz, postanowili
wylądować. Przeszli na ogon komety i znalazłszy zorzę północną tuż tuż, usadowili się
na nie i spuścili na Ziemię, na północnym brzegu Morza Bałtyckiego, dnia piątego lipca
roku pańskiego  nowego stylu³¹.

²⁵pierścień [Saturna] (…) dosyć płaski, jak to barǳo dobrze odgadł pewien znakomity mieszkaniec naszego małego
globu — astronom Christiaan Huygens (–). [przypis tłumacza]

²⁶Moreri, Ludwik (–) — autor Wielkiego słownika historycznego, który ukazał się po raz pierwszy w r.
 i doczekał się licznych wydań. [przypis tłumacza]

²⁷przepomnieć (daw.) — zapomnieć. [przypis edytorski]
²⁸dwa księżyce [Marsa], które obsługują planetę, a które uszły bystrości wzroku naszych astronomów — Mars

rzeczywiście ma dwa księżyce, Fobos i Deimos, które z powodu niewielkich rozmiarów odkryto dopiero w r.
, ponad sto lat po napisaniu Mikromegasa (). Wzmiankę o dwóch księżycach Marsa zawiera ą także
Podróże Guliwera (). Po odkryciu przez Galileusza księżyców Jowisza (), na podstawie filozoficznych
założeń o matematycznym porządku świata, można było przypuszczać, że Mars ma dwa księżyce, zaś trudności
w ich dostrzeżeniu wynika ą z ich małych rozmiarów. [przypis edytorski]

²⁹Castel, Ludwik Bertrand (–) — ezuita, głośny matematyk i fizyk. [przypis tłumacza]
³⁰dobrzy filozofowie wieǳą, jak trudno byłoby, aby Mars, który jest tak daleko od Słońca, obszedł się mniejszą

ilością księżyców niż co najmniej dwoma — Wenus nie ma księżyców, Ziemia ma eden. Po odkryciu przez
Galileusza czterech księżyców Jowisza, spekulowano, że zapewne Mars, za mu ący pozyc ę pomięǳy Ziemią
a Jowiszem, ma dwa naturalne satelity, co pasowałoby do harmonĳne , matematyczne konstrukc i kosmosu.
Późnie sze odkrycie pięciu księżyców kole ne po Jowiszu planety, Saturna, wydawało się potwierǳać teorię, że
coraz dalsze od Słońca planety ma ą coraz więce księżyców, więc Mars powinien mieć co na mnie dwa. [przypis
edytorski]

³¹nowego stylu— t . według nowego kalendarza gregoriańskiego, przy ętego we Franc i w roku ego ogłoszenia
(), ale w Anglii wprowaǳonego dopiero we wrześniu . Z powodu , a potem  dni różnicy pomięǳy
kalendarzem uliańskim a gregoriańskim w ważne korespondenc i pomięǳy kra ami używa ącymi odmiennych
kalendarzy używano podwó nego datowania lub wskazywano użytą rachubę czasu. [przypis edytorski]
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.        
Wypocząwszy akiś czas, z edli na śniadanie dwie góry, które służba przyrząǳiła im dość
smakowicie. Następnie próbowali roze rzeć się w kra u, w którym się znaleźli. Zrazu uda-
li się z północy na południe. Zwycza ny krok mieszkańca Syriusza i ego luǳi wynosił
około trzyǳiestu tysięcy stóp królewskich; karzełek z Saturna, liczący zaledwie tysiąc
sążni, człapał z daleka zdyszany; na eden krok tamtego trzeba mu było robić dwanaście.
Wyobraźcie sobie ( eżeli wolno uczynić takie porównanie) małego pinczerka, który by
biegł w tropy kapitana gwardii króla Prus.

Cuǳoziemcy, idąc tak sobie dość żwawo, obeszli Ziemię dokoła w trzyǳieści sześć
goǳin; Słońce, lub racze Ziemia, uskutecznia po prawǳie tę podróż w eden ǳień; ale
trzeba mieć na wzglęǳie, iż wędru e się o wiele lże , kiedy się kręci dokoła osi, niż kiedy
się iǳie na własnych nogach. I oto wrócili tam, skąd przyszli, obe rzawszy saǳawkę, led-
wie dostrzegalną dla nich, która nazywa się „Morzem Śróǳiemnym”, i ten stawek, który
pod mianem „Wielkiego Oceanu” oblewa całe kretowisko. Karzełkowi woda dochoǳiła
na wyże do pół łydki, tamten zaś ledwie zamaczał sobie pięty. Tak wędru ąc, robili co
mogli, aby zbadać, czy ów glob był zamieszkały czy nie. Schylali się, kładli na ziemi, ob-
macywali wszystko; ale ponieważ oczy ich i ręce nie były dostosowane do małych istotek,
akie tu pełza ą, nie odebrali na mnie szego wrażenia, które by pozwoliło się domyślać,
że my i nasi współbracia, mieszkańcy tego globu, mamy zaszczyt istnieć.

Karzełek, który wydawał niekiedy sąd nieco pospieszny, rozstrzygnął zrazu, że nie ma
żadne ży ące istoty na Ziemi. Pierwszym ego argumentem było, iż nikogo nie wiǳiał.
Mikromegas dał mu grzecznie uczuć, że rozumowanie takie było dość wadliwe:

— Toć — rzekł — nie wiǳisz swymi małymi oczkami niektórych gwiazd pięćǳie-
siąte wielkości, które a spostrzegam barǳo wyraźnie; czy wnosisz stąd, że te gwiazdy
nie istnie ą?

— Ale — rzekł karzełek — macałem dobrze.
— Może — odparł tamten — źle czułeś.
— Ale bo — rzekł karzeł — ten glob est tak źle zbudowany: coś tak nieregularne-

go, takie akie ś pocieszne formy! Wszystko wyda e się tu chaotyczne: wiǳisz te małe
strumyki, z których żaden nie biegnie prosto; te stawy, które nie są ani okrągłe, ani czwo-
roboczne, ani owalne, ani żadne regularne postaci; te małe ostre ziarna, akimi kula ta
est na eżona i które pokaleczyły mi nogi? (Miał na myśli góry). A czy uważałeś kształt
tego całego globu: aki płaski na biegunach, ak niezdarnie kręci się dokoła słońca, w ten
sposób, iż klimat na biegunach z konieczności est ałowy? Doprawdy, eżeli myślę, że
tuta nie mieszka nikt żywy, to dlatego, iż zda e mi się, że istoty obdarzone zdrowym
rozsądkiem nie chciałyby tuta mieszkać.

— Cóż stąd! — rzekł Mikromegas. — Bo też może ci, co tu mieszka ą, nie oǳnacza ą
się zbytnią dozą zdrowego rozsądku. Ale ostatecznie można przypuszczać, że to wszystko
nie istnie e nadaremno. Wszystko, powiadasz, wyda e ci się tu nieregularne, dlatego że
na Saturnie i na Jowiszu wszystko wyciągnięte est pod sznurek. Ha! Może dla te właśnie
przyczyny wiǳimy tuta nieco zamieszania. Czy nie mówiłem ci, iż w ciągu mych podróży
zawsze zauważałem rozmaitość?

Mieszkaniec Saturna znalazł argumenty przeciw wszystkim tym rac om. Dysputa nie
byłaby się nigdy skończyła, gdyby na szczęście Mikromegas, zapala ąc się w rozmowie,
nie był zerwał nitki u swego diamentowego naszy nika. Diamenty rozsypały się; były to
ładne małe karaciki, dość nierówne, z których na większe ważyły po czterysta funtów³²,
na mnie sze zaś pięćǳiesiąt. Karzeł zebrał kilka z nich; spostrzegł, zbliża ąc e do oczu, że
te diamenty ǳięki sposobowi oszlifowania stanowiły doskonałe mikroskopy. U ął tedy
taki mikroskop o stu sześćǳiesięciu stopach średnicy i przyłożył do oka; Mikromegas
wyszukał inny, o średnicy dwóch tysięcy pięciuset stóp. Szkła były wyborne, ale zrazu
nie dostrzeżono nic przy ich pomocy: trzeba było e nastawić. Wreszcie mieszkaniec Sa-
turna u rzał coś ledwie dostrzegalnego, porusza ącego się wśród wód Bałtyckiego Morza:
był to wieloryb. Pod ął go barǳo zręcznie małym palcem i kładąc na paznokciu kciuka

³²funt — daw. ednostka masy używana w kra ach Europy; zwykle wynosiła pomięǳy , a , kilograma.
[przypis edytorski]
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pokazał Syry czykowi, który znowuż zaczął się śmiać, tak go zabawiły maleńkie rozmiary
mieszkańców naszego globu. Saturnĳczyk, przekonany wreszcie, iż Ziemia nasza est za-
mieszkała, osąǳił barǳo rychło, iż zamieszku ą ą edyne wieloryby; że zaś miał wielką
skłonność do dociekania, silił się odgadnąć, skąd taki mały atom może czerpać swó po-
czątek, ruch i czy ma aką zdolność po mowania, wolę, swobodę. Mikromegas znalazł się
w wielkim kłopocie; obe rzał zwierzątko z wielką cierpliwością, rezultatem zaś ego ba-
dań było, iż nie ma sposobu przypuszczać, aby w te okruszynie mogła się zmieścić dusza.
Oba podróżni skłaniali się tedy do myśli, iż pomieszkanie nasze nie est ożywione du-
chem; wtem nagle przy pomocy mikroskopu u rzeli coś równie wielkiego ak wieloryb,
żeglu ącego po Morzu Bałtyckim. Wiadomo, iż w tym właśnie czasie garstka filozofów
wracała ze stre polarne ³³, dokąd udali się, aby poczynić spostrzeżenia dotychczas nie-
dostępne dla nikogo. Gazety doniosły, iż statek ich rozbił się na wybrzeżach Bothnii i że
z wielką trudnością zdołali się ocalić; ale nikt na tym świecie nie wie nigdy, co się kry e
poza każdą sprawą. Opowiem po prostu, ak rzecz się miała, nie doda ąc nic z fantaz i, co
est nie lada wysiłkiem dla historyka.

.       
Mikromegas wyciągnął barǳo ostrożnie rękę w stronę, z które po awił się przedmiot,
i wysuwa ąc dwa palce, cofa ąc e z obawy, aby nie chybić, następnie otwiera ąc e i ści-
ska ąc, chwycił barǳo zręcznie statek, który dźwigał tych panów i położył go również na
paznokciu, nie cisnąc zbytnio, z obawy, aby nie rozgnieść.

— Oto akieś zwierzę barǳo odmienne od tamtego — rzekł karzeł z Saturna.
Syry czyk ułożył mniemane zwierzę we wklęsłości dłoni. Pasażerowie i załoga, któ-

rzy sąǳili, iż porwał ich huragan, i mniemali, że zna du ą się na akie ś skale, zaczęli
się wszyscy krzątać. Ma tkowie dobywa ą beczki wina, wytacza ą e na rękę Mikrome-
gasa i sami wyskaku ą za nimi. Geometrowie zabiera ą swo e kwadranty, sektory oraz
dwie ǳiewczyny lapońskie³⁴ i schoǳą na palce Syry czyka. Kręcili się póty, aż wreszcie
uczuł, że coś się rusza i łechce mu palce: był to okuty kĳ, który zagłębiono mu na stopę
we wskazu ącym palcu. Osąǳił z tego łechtania, iż z małego zwierzątka, które trzymał,
wyszła akaś substanc a, ale nie pode rzewał zrazu nic więce . Mikroskop, który zaledwie
pozwalał rozróżnić wieloryba i okręt, nie zdołał pochwycić istoty równie niedostrzegalne
ak luǳie. Nie mam zamiaru urażać tu niczy e próżności, ale estem zmuszony poprosić
luǳi prze ętych swo ą ważnością, aby uczynili wraz ze mną małą uwagę: a mianowicie, iż
licząc wzrost człowieka mnie więce na pięć stóp, nie więce zaznaczamy się na te ziemi,
niżby się znaczyło na kuli o ǳiesięciu stopach obwodu zwierzę, które by miało mnie
więce sześćsettysięczną część cala wysokości. Wyobraźcie sobie istotę, która by mogła
trzymać w ręku naszą Ziemię i która miałaby organa w proporc i naszych; a barǳo est
możliwe, że zna du e się wielka liczba takich istot: otóż, pomyślcie sobie proszę, co te
istoty myślałyby o owych wielkich bitwach, w których zwycięzca zdobywa akiś kurnik,
aby go tracić z powrotem.

Nie wątpię, że eżeli aki kapitan grenadierów przeczyta kiedy to ǳiełko, podwyższy
co na mnie o dwie stopy czapki swoich żołnierzy; ale uprzeǳam go, że daremne będą
ego wysiłki i że zawsze on i ego gromadka pozostaną czymś nieskończenie małym.

Jakąż niesłychaną zręczność musiał rozwinąć filozof z Syriusza, aby dostrzec atomy,
o których mówię! Kiedy Leuwenhoek³⁵ i Hartsoecker³⁶ pierwsi spostrzegli lub mniema-
li, iż spostrzegli ziarninę, z które esteśmy utworzeni, z pewnością ani w przybliżeniu nie
dokonali tak zdumiewa ącego odkrycia. Jakąż rozkosz uczuł Mikromegas, wiǳąc poru-
sza ące się te małe istotki, bada ąc wszystkie ich zwroty i podąża ąc wzrokiem za nimi we

³³garstka filozofów wracała ze strefy polarnej — Maupertuis, Clairaut, Camus i Le Monnier, geometrzy i astro-
nomowie, którzy w  udali się do Torneå w Laponii mierzyć stopień południka [t . w celu dokonania pomia-
rów terenowych, aką długość ma w tych okolicach łuk południka, któremu odpowiada kąt równy ednemu
stopniowi szerokości geograficzne ; różnice wyników pomiarów w Laponii, we Franc i oraz w Peru, dokąd
wysłano inną ekspedyc ę, wykazały spłaszczenie biegunowe globu ziemskiego; red. WL]. [przypis tłumacza]

³⁴Geometrowie zabierają (…) dwie ǳiewczyny lapońskie — w istocie, przywieźli z sobą dwie Laponki. [przypis
tłumacza]

³⁵Leuwenhoek, Antonie van (–) — przyrodnik holenderski, który udoskonalił mikroskop, odkrył
ciałka krwi, spermatozoidy i infuzoria. [przypis tłumacza]

³⁶Hartsoecker, Nicolaas (–) — przyrodnik holenderski. [przypis tłumacza]
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wszystkich czynnościach! Jakie okrzyki wydawał! Z aką radością oddał mikroskop w ręce
towarzysza podróży!

— Wiǳę ich — mówili eden przez drugiego. — Czy nie wiǳisz, ak dźwiga ą cię-
żary, ak się schyla ą, ak podnoszą?

Podczas gdy tak mówili, ręce im drżały, zarówno z rozkoszy oglądania tak nowych
przedmiotów, ak z obawy, aby ich nie stracić. Saturnĳczyk, przechoǳąc z nadmiaru
nieufności w zbytnią łatwowierność, dopatrywał się w tych ruchach czynności ma ących
na celu płoǳenie.

— Ha! — mówił. — Schwyciłem naturę na gorącym uczynku!³⁷
Ale dał się zmylić pozorom; co zdarza się aż nazbyt często, zarówno przy pomocy

mikroskopu, ak bez nie .

.          -
Mikromegas, o wiele lepszy obserwator od karzełka, dostrzegł asno, że te atomy mówią
do siebie. Poǳielił się tym spostrzeżeniem ze swym towarzyszem, który zawstyǳony,
iż się omylił w hipotezie płoǳenia, nie chciał wierzyć, aby podobne istotki mogły so-
bie uǳielać myśli. Miał dar ęzyków zarówno ak Syry czyk; nie słyszał, aby nasze atomy
mówiły, przypuszczał tedy, że nie mówią: zresztą w aki sposób te niedostrzegalne stwo-
rzonka mogłyby mieć organy głosu i co miałyby do powieǳenia? Aby mówić, trzeba
myśleć lub coś zbliżonego do tego; gdyby myśleli, mieliby coś w roǳa u duszy; otóż
przypisywać coś w roǳa u duszy temu gatunkowi wydało mu się niedorzecznością.

— Ależ — rzekł Syry czyk — sąǳiłeś przed chwilą, że oni się kocha ą; otóż czy
przypuszczasz, że można się kochać bez tego, aby coś myśleć i wygłaszać akieś słowa lub
przyna mnie porozumiewać się? Czy sąǳisz zresztą, że trudnie est spłoǳić argument
niż ǳiecko?

— Co do mnie, i edno, i drugie wyda e mi się wielką ta emnicą; nie śmiem uż
ani wierzyć, ani przeczyć — rzekł karzeł — nie mam zdania; trzeba starać się zbadać te
owadki, późnie bęǳiemy rozumować.

— Słusznie mówisz — rzekł Mikromegas i natychmiast wydobył parę nożyczek.
Obciął sobie paznokcie i z okrawka paznokcia wielkiego palca sporząǳił roǳa wiel-

kie trąby mówiące w kształcie ogromnego le ka, którego węższy otwór wprowaǳił do
ucha. Otwór zewnętrzny le a obe mował statek wraz z całą załogą. Na słabszy głos wnikał
w okrężne fibry paznokcia, tak iż ǳięki swe przemyślności filozof ze swe wyżyny słyszał
doskonale brzęczenie naszych owadów w dole. W krótkim czasie zdołał rozróżnić sło-
wa, a w końcu zrozumieć ęzyk ancuski. Karzeł osiągnął toż samo, mimo iż z większą
trudnością. Zdumienie podróżnych wzrastało z każdą chwilą. Usłyszeli, ak te robaczki
oǳywa ą się wcale do rzeczy: ta igraszka przyrody zdała się im niepo ęta. Możecie sobie
wyobrazić, iż Syry czyk i karzeł pałali niecierpliwością nawiązania rozmowy z atomami;
karzeł lękał się tylko, aby ego grzmiący głos, a zwłaszcza głos Mikromegasa, nie ogłuszył
robaczków, zanim zdoła ą go zrozumieć. Trzeba było zmnie szyć ego siłę. Włożyli so-
bie do ust roǳa małych wykałaczek, których zaostrzony koniec zbliżony był do okrętu.
Syry czyk trzymał karła na kolanach, okręt zaś, wraz z załogą, na paznokciu; pochylił gło-
wę i mówił po cichu. Wreszcie przy pomocy wszystkich tych ostrożności i eszcze wielu
innych zaczął w ten sposób swo e przemówienie:

— Niewiǳialne owadki, które ręka Stwórcy spodobała sobie spłoǳić w otchłaniach
Nieskończenie Małego, ǳięku ę mu, iż raczył mi odsłonić ta emnice, które zdawały się
nieprzeniknione. Wyobrażam sobie, iż na dworze w moim kra u nie raczono by na was
spo rzeć, ale a nie pogarǳam nikim i ofiaru ę wam mo ą protekc ę.

Jeżeli kto kiedy uczuł się zdumiony, to z pewnością owi człowieczkowie, gdy usłyszeli
te słowa. Nie mogli odgadnąć, skąd wychoǳą. Kapelan okrętowy odmówił egzorcyzmy,
ma tkowie klęli, filozofowie zaś z okrętu tworzyli systemy, ale mimo całe ich genialno-
ści, nie mogli ani rusz odgadnąć, kto do nich przemawia. Karzełek z Saturna, który miał

³⁷schwyciłem naturę na gorącym uczynku — wyrażenia tego użył Fontenelle, zda ąc sprawę z akiegoś przy-
rodniczego spostrzeżenia. [przypis tłumacza]
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głos delikatnie szy od Mikromegasa, wyłożył im wówczas w krótkich słowach, z akie-
go roǳa u stworzeniami ma ą do czynienia. Opowieǳiał podróż z Saturna, obzna mił
z osobistością pana Mikromegasa i użaliwszy się nad nimi, iż są tak mali, zapytał, czy
od początku bytu ży ą w tym nęǳnym stanie tak bliskim unicestwienia oraz co porabia-
ą na globie, który zda e się należeć do wielorybów; wreszcie, czy są szczęśliwi, czy się
rozmnaża ą i sto innych pytań tego roǳa u.

Jakiś mędrek z owe gromadki, śmielszy od innych i dotknięty tym, iż wątpiono o ego
duszy, przy rzał się mówcy przy pomocy blaszek umocowanych na ćwierci koła, powtórzył
to samo, za ąwszy drugie stanowisko, przy trzecim zaś rzekł:

— Więc pan sobie wyobraża, dlatego że liczysz tysiąc sążni od stóp aż do głowy, że
esteś…

— Tysiąc sążni! — wykrzyknął karzeł. — Sprawiedliwe nieba! Skąd on może znać
mó wzrost? Tysiąc sążni! Nie myli się ani na cal! Jak to! Ten atom mnie zmierzył! Jest
geometrą, zna mo ą wielkość, a zaś, który go wiǳę edynie przez mikroskop, nie znam
eszcze ego wymiarów!

— Tak, zmierzyłem cię — odparł fizyk — i zmierzę eszcze i twego wielkiego towa-
rzysza.

Przy ęto propozyc ę; Jego Ekscelenc a wyciągnęła się wzdłuż; gdyby bowiem stał pro-
sto, głowa wystawałaby nadto ponad chmury. Nasi filozofowie zasaǳili mu wielkie drze-
wo w mie scu, które doktor Swi³⁸ by wymienił, ale którego a nie odważę się nazwać po
imieniu, z przyczyny mego szacunku dla dam. Następnie przy pomocy szeregu tró kątów
połączonych razem orzekli, iż to, co wiǳą przed sobą, est to w istocie młody człowiek
o długości stu dwuǳiestu tysięcy stóp królewskich.

Wówczas Mikromegas wygłosił te słowa:
— Wiǳę lepie niż kiedykolwiek, że nie trzeba o niczym sąǳić z pozornych rozmia-

rów. O Boże! Ty, co dałeś inteligenc ę istotom, które wyda ą się tak nikczemne, wiǳę,
iż nieskończenie małe est dla ciebie równą błahostką co nieskończenie wielkie. Ba, eśli
możebnym est, aby istniały stworzenia eszcze mnie sze niż te oto, mogą one posiadać
umysł eszcze wyższy niż te wspaniałe zwierzęta, które wiǳiałem w niebie, a których
edna stopa przykryłaby ten cały glob wraz z wszystkim, co się na nim mieści.

Jeden z filozofów odparł, że może być z wszelką pewnością przekonany, iż istnie-
ą w istocie stworzenia inteligentne o wiele mnie sze niż człowiek. Opowieǳiał mu nie
wszystkie ba eczne rzeczy, które Wergili opowiada o pszczołach³⁹, ale to, co Swammer-
dam⁴⁰ odkrył, a Réaumur⁴¹ potwierǳił sekc ą. Pouczył go wreszcie, iż istnie ą zwierzęta,
które są dla pszczół tym, czym pszczoły dla człowieka, czym on sam, obywatel Syriusza,
est dla owych ogromnych zwierząt, które wspomniał, a czym te ogromne zwierzęta są dla
innych skupień, wobec których zda ą się eno⁴² atomami. Stopniowo rozmowa stawała
się coraz więce za mu ącą; wreszcie Mikromegas przemówił w ten sposób:

.    
— O, inteligentne atomy, w których spodobało się wiekuiste istocie okazać swą zręcz- Kondyc a luǳka, Szczęście,

Historia, Obraz świataność i potęgę, musicie bez wątpienia kosztować na swoim globie radości barǳo czystych;
ma ąc bowiem tak mało materii i zda ąc się samym tylko duchem, musicie spęǳać życie Miłość, Rozum
edynie na tym, aby kochać i myśleć: oto prawǳiwe życie duchów. Nie wiǳiałem nigǳie
doskonałego szczęścia, ale musi ono bez wątpienia mieszkać tuta .

Na to odezwanie filozofowie potrząsnęli głową; eden zaś z nich, szczerszy od in-
nych, wyznał po prostu, iż eżeli się wyłączy szczupłą liczbę mieszkańców barǳo mało
uważanych, reszta est zbiorowiskiem szaleńców, złośliwców i nieszczęśliwych.

— Mamy więce materii niż potrzeba — rzekł — aby czynić zło, eżeli zło pocho- Zło, Wo na
ǳi z materii; a zbyt wiele ducha, eżeli zło pochoǳi z ducha. Czy wiesz na przykład, że

³⁸Swift, Jonathan (–) — autor Podróży Guliwera. [przypis tłumacza]
³⁹bajeczne rzeczy, które Wergili opowiada o pszczołach — że można e otrzymać z gnĳących ciał wołów, zob.

Wergiuliusz Georgiki, IV, –. [przypis edytorski]
⁴⁰Swammerdam, Jan (–) — przyrodnik holenderski, za mował się sekc onowaniem owadów i po-

czynił za mu ące spostrzeżenia. [przypis tłumacza]
⁴¹Réaumur, René Antoine Ferchault de (–) — znakomity fizyk i naturalista. [przypis tłumacza]
⁴²jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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w chwili, gdy oto mówię do ciebie, istnie e sto tysięcy szaleńców z naszego roǳa u ubra-
nych w kapelusze, którzy mordu ą sto tysięcy innych ży ątek ubranych w turbany albo
też giną z ich ręki⁴³, i że prawie na całe powierzchni ziemi postępu e się w ten sposób
od niepamiętnych czasów?

Syry czyk zadrżał; zapytał, aka może być przyczyna tak straszliwych waśni mięǳy tak
wątłymi zwierzątkami.

— Choǳi — odparł filozof — o akąś kupkę błota⁴⁴, tak wielką ak two a pięta.
To nie znaczy, aby którykolwiek z tysięcy luǳi zarzyna ących się wza em miał pretens e
boda do okruszyny z te kupki błota. Choǳi tylko o to, aby wieǳieć, czy bęǳie należała
do pewnego człowieka, którego nazywa ą „Sułtanem”, lub też do drugiego, zwanego, nie
wiem dlaczego, „Cezarem”. Ani eden, ani drugi nie wiǳiał i pewno nie zobaczy nigdy
zakątka ziemi, o który choǳi; prawie żadne zaś ze zwierząt, które mordu ą się wza em,
nie wiǳiało zwierzęcia, dla którego iǳie na rzeź.

— Ha! Nieszczęśliwi! — wykrzyknął z oburzeniem Syry czyk. — Czy możebny est
do po ęcia ten bezmiar obłędne wściekłości! Bierze mnie ochota uczynić trzy kroki
i zmiażdżyć trzema stąpnięciami nogi całe mrowisko tych pociesznych zbrodniarzy.

— Niech się pan nie truǳi — odpowieǳiano — dosyć sami pracu ą nad swo ą
zagładą. Wieǳ, że po upływie ǳiesięciu lat nie zosta e na ziemi ani setna część tych nę-
ǳarzy; wieǳ, że gdyby nawet nie dobyli oręża, głód, wyczerpanie lub nadużycia zmiata ą
niemal wszystkich. Zresztą nie ich to trzeba karać, ale owych wysiadu ących fotele barba-
rzyńców, którzy z głębi swego gabinetu nakazu ą, trawiąc smaczny obiadek, rzeź miliona
luǳi, a późnie każą za to składać uroczyste ǳięki Bogu.

Podróżny uczuł w sercu litość dla małe rasy luǳkie , w które odkrywał tak zdumie-
wa ące sprzeczności.

— Skoro należycie do szczupłe liczby mędrców i prawdopodobnie nie zabĳacie nikogo
za pieniąǳe, powieǳcie mi, proszę, czym się trudnicie?

— Sekc onu emy muchy — odparł filozof — mierzymy linie, gromaǳimy cyy;
goǳimy się z sobą co do dwóch lub trzech punktów, które rozumiemy, spieramy się zaś
o dwa lub trzy tysiące innych, których nie rozumiemy.

Syry czykowi oraz mieszkańcowi Saturna przyszła ochota zadać parę pytań tym my-
ślącym atomom, a to, aby poznać rzeczy, co do których są ednomyślni.

— Ile liczycie — rzekł — od gwiazdy Kanikuły⁴⁵ do wielkie gwiazdy Bliźniaków⁴⁶?
Odpowieǳieli wszyscy naraz:
— Trzyǳieści dwa stopnie i pół.
— Ile stąd na Księżyc?
— Sześćǳiesiąt półśrednic Ziemi, biorąc okrągło.
— Ile waży wasze powietrze?
Myślał, że ich załapie, ale odparli ednogłośnie, że powietrze waży blisko ǳiewięćset

razy mnie niż równa ob ętość na lże sze wody, a ǳiewiętnaście tysięcy razy mnie niż
dukatowe złoto. Karzełek z Saturna, zǳiwiony ich odpowieǳiami, gotów był wziąć za
czarowników tych samych luǳi, którym przed kwadransem chciał odmawiać duszy.

Wreszcie Mikromegas rzekł:
— Skoro znacie tak dobrze to, co est zewnątrz was, wiecie bez wątpienia eszcze

lepie , co est wewnątrz. Powieǳcie mi, czym est wasza dusza i ak kształtu ecie myśli?

⁴³sto tysięcy szaleńców z naszego roǳaju ubranych w kapelusze, którzy mordują sto tysięcy innych żyjątek ubranych
w turbany albo też giną z ich ręki — aluz a do wo ny turecko-rosy skie w latach –. [przypis tłumacza]

⁴⁴Choǳi (…) o jakąś kupkę błota — Krym [o który walczyły Ros a i Turc a; red. WL]. [przypis tłumacza]
⁴⁵Kanikuła (z łac. canicula: piesek) — Psia Gwiazda, używana w staroż. Rzymie nazwa Syriusza; Kanikuła

przenośnie oznacza okres na większych upałów (lipiec–sierpień), kiedy Słońce zna du e się w gwiazdozbiorze
Wielkiego Psa, do którego należy Syriusz. [przypis edytorski]

⁴⁶wielka gwiazda Bliźniaków — choǳi o trzecią co do asności, po Polluksie i Kastorze, gwiazdę konstelac i
Bliźniąt, tradycy nie oznaczaną γ Gem. [przypis edytorski]
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Filozofowie zaczęli mówić wszyscy naraz, ak wprzódy, ale każdy był innego zdania.
Na starszy cytował Arystotelesa⁴⁷, inny powoływał się na Kartez usza⁴⁸; ten Malebran-
che’a⁴⁹, inny Leibnitza⁵⁰, inny Locke’a⁵¹. Stary perypatetyk⁵² rzekł głośno, tonem pew-
ności siebie:

— Dusza est to entelechia⁵³, a rac ą, dla które ma ona możność istnienia, est to, że
istnie e. To właśnie wyraźnie oświadcza Arystoteles, stronica  wydania Luwru.

Zacytował ustęp.
— Nie barǳo rozumiem po grecku — rzekł olbrzym. Słowo
— Ani a — rzekł filozofu ący robaczek.
— Dlaczegóż tedy — pod ął Syry czyk — cytu esz Arystotelesa po grecku?
— Dlatego — odparł uczony — iż dobrze est cytować to, czego się nie rozumie

wcale, w ęzyku, który się rozumie barǳo licho.
Kartez anin zabrał głos i rzekł:
– Dusza est to czysty duch, który otrzymał w żywocie matki wszystkie idee meta-

fizyczne⁵⁴ i który wychoǳąc stamtąd, zmuszony est uczęszczać do szkoły i uczyć się na
nowo wszystkiego tego, co wieǳiał tak dobrze i czego uż nie bęǳie wieǳiał nigdy.

— Na nic się tedy nie zdało — odparło ośmiomilowe zwierzę — duszy two e być tak
mądrą w żywocie matki, skoro ma być tak nienauczoną wówczas, kiedy włosy porasta ą
ci na podbródku. Ale co rozumiesz pod duchem?

— Cóż pan za pytania zada e? — odparł mędrek. — Nie mam po ęcia; powiada ą, że
to, co nie est materią.

— Ale czy wiesz przyna mnie , co to materia?
— Doskonale — odparł człowiek. — Na przykład ten kamień est szary, est takiego

a takiego kształtu, ma trzy wymiary, est ważki i poǳielny.
— Więc cóż? — rzekł Syry czyk. — Ale ta rzecz, która ci się wyda e poǳielna, ważka

i szara, czy powiesz mi, co to takiego? Wiǳisz kilka własności, ale czy znasz istotę rzeczy?
— Nie — odparł tamten.
— Nie wiesz tedy wcale, co est materia.
Wówczas pan Mikromegas, zwraca ąc się do innego mędrca, którego trzymał na wiel-

kim paznokciu, spytał, czym est ego dusza i co robi.
— Nic a nic — odparł filozof ze szkoły Malebranche’a. — Bóg robi wszystko za mnie;

wiǳę wszystko w nim, robię wszystko w nim; on robi wszystko bez mego współuǳiału⁵⁵.
— Na edno by tedy wyszło wcale nie istnieć — odparł mędrzec z Syriusza.

⁴⁷Arystoteles (– p.n.e.) — gr. filozof i przyrodoznawca, za mu ący się również teorią państwa i pra-
wa, ekonomiką i logiką formalną; na wszechstronnie szy z uczonych staroż., osobisty nauczyciel Aleksandra
Wielkiego; ego dorobek i system filozoficzny wywarły wielki wpływ na rozwó nauki i filozofii europe skie ,
zwłaszcza w średniowieczu. [przypis edytorski]

⁴⁸Kartezjusz (–) — właśc. René Descartes; . filozof, matematyk i fizyk. W Rozprawie o metoǳie
() prezentował rac onalizm i skra ny sceptycyzm; głosił dualizm filozoficzny, t . istnienie dwóch roǳa ów
substanc i: fizyczne (materia, ciało) i duchowe (duch). [przypis edytorski]

⁴⁹Malebranche, Nicholas (–) — . filozof i teolog; inspirowany poglądami Kartez usza, poszerzył e
o doktrynę okaz onalizmu. [przypis edytorski]

⁵⁰Leibnitz a. Leibniz, Gottfried Wilhelm (–) — niem. matematyk, fizyk i filozof; autor metafizyczne
teorii monad: podstawowych, nieodǳiału ących na siebie składników świata; stwierǳał, że ży emy w na lepszym
ze wszystkich możliwych światów, co Wolter wykpiwa w Kandyǳie. [przypis edytorski]

⁵¹Locke, John (–) — ang. filozof, polityk i ekonomista; rozwinął empirystyczną teorię poznania,
stworzył nowożytną teorię toleranc i i państwa konstytucy nego. [przypis edytorski]

⁵²perypatetyk — uczeń Arystotelesa lub zwolennik ego filozofii; określenie wywoǳone od zwycza u prze-
chaǳania się podczas wykładów i dyskus i (gr. peripatetikos: przechaǳa ący się), panu ącego w szkole Arysto-
telesa. [przypis edytorski]

⁵³entelechia (gr.) — termin filozoficzny utworzony przez Arystotelesa: osiągnięcie przez dany byt docelowe ,
końcowe postaci, w pełni realizu ące możliwości rozwo u zawarte w ego specyficzne formie; przez entelechię
rozumiano też ǳiała ącą celowo w organizmie żywym wewnętrzną tendenc ę, zasadę a. siłę, kształtu ącą ego
materię i powodu ącą rozwó . [przypis edytorski]

⁵⁴duch, który otrzymał w żywocie matki wszystkie idee metafizyczne— Kartez usz przy mował, że fundamentalne
idee w umyśle luǳkim są wroǳone, nie zosta ą nabyte na droǳe doświadczenia lub rozumowania. [przypis
edytorski]

⁵⁵Bóg robi wszystko za mnie (…) bez mego współuǳiału — Malebranche przy mował, że substanc e duchowe
i materialne nie mogą na siebie odǳiaływać, związki przyczynowo-skutkowe są pozorne, a wszelkie zdarze-
nia, zarówno idee w umyśle, ak i ruch ciała są powodowane przez Boga, który odpowiednio e koordynu e
(okaz onalizm). [przypis edytorski]
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— A ty, mó przy acielu — rzekł do ucznia Leibnitza, sto ącego opodal — powieǳ
ty, czym est dusza?

— Jest to — odparł leibnicysta — wskazówka, która pokazu e goǳiny, podczas gdy
ciało ǳwoni; albo, eżeli wolisz, ona ǳwoni, podczas gdy ciało wskazu e goǳinę⁵⁶; lub
też dusza mo a est zwierciadłem wszechświata, ciało zaś ramką tego zwierciadła: wszakże
to barǳo asne.

Skromny wyznawca Locke’a stał tuż za nim; kiedy wreszcie zwrócono się z kolei do
niego, rzekł:

— Nie wiem, w aki sposób myślę; ale wiem, że zawsze myślałem edynie za po-
średnictwem zmysłów⁵⁷. Że istnie ą twory niematerialne i obdarzone rozumem, o tym
nie wątpię; ale żeby miało być niemożebnym Bogu użyczyć materii własności myśle-
nia, o tym wątpię mocno. Czczę wiekuistą potęgę; nie mnie przystało ą ograniczać: nie
twierǳę nic; zadowalam się przeświadczeniem, iż więce est rzeczy możebnych, niż sobie
wyobrażamy.

Potwór z Syriusza uśmiechnął się; egomość ten zdawał mu się boda na rozsądnie -
szy ze wszystkich; karzełek zaś z Saturna byłby uściskał wyznawcę Locke’a, gdyby zbytnia
dysproporc a wymiarów nie stała na przeszkoǳie. Ale zna dowało się tam, na nieszczę-
ście, małe ży ątko w rogate czapeczce⁵⁸, które przerwało wywody innym ży ątkom filo-
zofu ącym. Indywiduum to oświadczyło, iż wie całą ta emnicę; że wszystko to zna du e
się w Sumie św. Tomasza⁵⁹; zmierzyło od stóp do głowy spo rzeniem wędrowców nie-
bieskich; wywiodło im do oczu, że ich osoby, ich światy, słońca, gwiazdy, wszystko to
zostało stworzone umyślnie dla człowieka. Na to oświadczenie nasi podróżni zatoczyli
się eden na drugiego, dławiąc się niepohamowanym śmiechem, który wedle Homera
est uǳiałem bogów; ramiona ich i brzuchy choǳiły tam i z powrotem, aż wśród tych
konwuls i okręt, który Syry czyk trzymał na wielkim paznokciu, wpadł do kieszeni plu-
drów⁶⁰ mieszkańca Saturna. Oba poczciwcy szukali go długo; w końcu odnaleźli załogę,
odchuchali ą ak należy i przyprowaǳili do dobrego stanu. Syry czyk wziął z powrotem
na rękę małe robaczki, rozmawiał z nimi z wielką dobrocią, mimo że w głębi serca był
nieco zmierżony, wiǳąc, iż te nieskończenie małe stworzenia kry ą w sobie pychę nie-
mal nieskończenie wielką. Przyrzekł ułożyć piękną książkę filozoficzną, napisaną barǳo Obraz świata, Filozof
drobno dla ich użytku i upewnił, iż w te książce u rzą samo ądro rzeczy. W istocie,
wręczył im ten tom przed od azdem: zawieziono go do Paryża, do Akademii Nauk. Ale
kiedy sęǳiwy sekretarz go otworzył, u rzał edynie białe karty: „Hm! — mruknął pod
nosem — domyślałem się tego”.

⁵⁶wskazówka, która pokazuje goǳiny, podczas gdy ciało ǳwoni; albo, jeżeli wolisz, ona ǳwoni, podczas gdy ciało
wskazuje goǳinę — Leibniz wysunął koncepc ę tzw. harmonii przedustawne : wszystkie ciała i dusze (umysły) są
w rzeczywistości wza emnie od siebie niezależne, ale ǳięki temu, że zostały odpowiednio zaprogramowane przez
Boga, ǳiała ą w świecie w sposób skoordynowany. Jako ilustrac ę Leibniz podawał przykład dwu ednakowo
wyregulowanych zegarów. [przypis edytorski]

⁵⁷zawsze myślałem jedynie za pośrednictwem zmysłów — wg Locke’a całość wieǳy człowieka pochoǳi wy-
łącznie z doznań zmysłowych i ich analizy dokonywane przez umysł. [przypis edytorski]

⁵⁸żyjątko w rogatej czapeczce — doktor Sorbony [uniwersytetu paryskiego, w czasach Woltera będącego osto ą
wywoǳące się ze średniowiecza filozofii scholastyczne ; red. WL]. [przypis tłumacza]

⁵⁹„Suma” św. Tomasza — Suma teologii (Summa theologiae), główne ǳieło Tomasza z Akwinu (–);
w kościele katolickim Tomasza z Akwinu uznano za na wybitnie szego z filozofów, zaś Suma była traktowana
ako autorytatywne źródło wieǳy filozoficzno-teologiczne . [przypis edytorski]

⁶⁰pludry — spodnie; szczególnie: sięga ące do kolan spodnie o bufiastych nogawkach, stanowiące element
stro u męskiego w XVII i XVIII w. [przypis edytorski]
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