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p e r c i p i t u r ,  catcnus aliter in alia e s s e  dicendum est;  
nam verbis esse et percipi significatio est eadem, ut in 
Lib. II. demonstrabitur. Itaque unicuique menti suum est 
universum actu , quamquam non nisi unum idemque potentia; 
et illud suuni cuique proprium ita maxime ab uno vero ab
horret,  ut mens ipsa percipiens maxime est finita et imper
fecta. Nam re quidem vera non est nisi imperfectior quae
dam perceptio scu conscientia eorum, quae in mente divina 
continentur.

Maximopere autem cautum hic volumus, ne quis con
tra haec omnia exemplis, c natura rerum sensibus subjecta 
desumlis, utatur. Haec enim natura , utpote non nisi nostra 
et phaenomenon sive species relativa universi absoluti, veram 
vim rerum magis minus perversam et in conliariuui mutatam 
nobis repraesentat j ). Itaque si,  hoc non observato, illa 
pro absoluta habe tu r ,  argumenta ex ea petita veram rerum 
scientiam omnem conturbent, nccesse est. Attamen in ea 
etiam nonnulla veri vestigia deprehendimus, etsi cum con
trario magis minus conjuncta. V. g r .  omnia corpora mutuà 
quadam continentur attractione, quae ,  quamquam crcsceute 
distantia decrescens, tamen, ut unum quiddam totum consti
tuant,  efficit. Atqui haec attractio re vera significat, etiam 
in singulo quoque corpore omnia reliqua inesse, tametsi ali
quo modo imperfectius, o b e a m ,  quam bic diximus, causam. 
Nihil enim in aliud agere potest,  nisi quatenus vi sua in eo 
adest et continetur; vis autem rei cujuscumque ipsa ejus veri
tas est atque essentia. Verum haec omnia, etsi non minimi 
sunt momenti, tamen hoc loco fusius pertractare non licet.

C A P .  V.

D f Perceptione absoluta et relativa.

Perceptio est f o r m a l i t e r  p e r f e c t a  sive a b s o l u t a ,  
si omnes determinationes ejus a mente discernuntur —

l )  Couf. p. i a  et l 6 .



si nihil in ca continetur, cujus sibi mens aliqua ex parte mi

nus sit conscia.
Atque bujusmodi perceptio dicitur etiam p e r f e c t e  c l a 

r a  et  d i s t i n c t a ,  cui opponitur formaliter i m p e r f e c t a  
i.e .  m a g i s  m i n u s  obscura et confusa; neque enim baec nisi 
relative ab illa diversa est.

Eadem vero etiam nomen n o t i o n i s  recte obtinet, cum 
quidem boc intelligitur sensu absolute vero et proprio. Qnod 
genus iiuiu cadere possit in mentem bumanam etiamnunc in 
medio sit relictum; quoad vero in eam cadere existimetur, 
certe non ad sensuin pertinet aut ad imaginationem, sed tan
tum ad intellectum; nam nisi inlelligendo nibil quidquam vere 
n o t e s c i t .

Quum autem ea perceptionis perfectio, de qua nunc 
agitur ,  non sit nisi formalis, vix est quod admoneamus, ni
bil quidquam bic intéressé, quid per ipsam perc ip ia tur,  et 
quantum id babeat perfectionis, sed tantum quo modo vel 
gradu percipiatur i. e. quam distincte aut confuse, quam clare 
aut obscure.

Ceterum perfectio perceptionis formalis etiam v e r i t a s  
ejus dicitur,  neque bic alia intelligi debet, praesertim dum 
vocem utramque conjungimus. Verum enim id esse intelligi- 
tu r ,  quod suae respondet notioni, quae ipsa ejus est veritas 
et mensura, de quo et alio loco jam commemoravimus. At
qui perceptio ex sua notione id bahet,  ut sit forma con
scientiae sui, quae mentem determinet, non ut aliquo laboret 
conscientiae sui defectu, vel aliqua ex parte obscura sit vel 
confusa. Imrno vero ut maxime est boc modo adfccta , ita 
et ipsa minime est re vera perceptio, et mens sibi per eam 
minime percipiens. Nam eundem conscientiae sui defectum 
ad utramque spectare, id quidem facile adparct; est enim 
perceptio non nisi mens ipsa percipiens, in certa determina
tione sua considerata i). Quod iterum ac saepius diligenter 
est observandum.



Jam  autem si nihil a mente percipitur, rpioil non sit 
modus vel forma conscientiae sui et insuper mentis deter
minatio i ) ,  necesse est, non tantum perceptionem quamvis 
universam, sed etiam quidquid ea contineatur i. c. omnes ac 
singulas ejus determinationes, ejusmodi esse formas ct per
ceptiones — si quidem vere alque perfecte percipiuntur. 
Sin vero non penitus lioc modo, sed magis minus ohscurc 
vel imperfecte percipiuntur, item necesse e s t , eas, etsi r e v e ra  
sin t ,  quales jam diximus, tamen percipienti non prorsus 
ejusmodi videri, sed potius ei speciem magis minus contra
riam ohtinere. Semper enim quod imperfectius percipitur,  
menti aliud esse videtur, quam est re vera; et ut maxime 
percipitur imperfecte, ita et maxime ei vertitur in contra
rium. Quae v. gr.  r ev e ra  sunt animata et moventia, ea 110- 
his sunt tanto mmgis inanimata et immota, quanto minus ani
mam ct motum in iis animadvertimus. Idemquc ex inßnitis 
aliis exemplis discere licet. Quamquam haec cuivis ita in 
promptu sunt, ut vix admonitionem, nedum exempla desi
derent.

Quae cum ita sint, eo jam provecta est nostra dispu
ta tio ,  ut ostendere hoc loco possimus, quaenam sit vera vis 
ct significatio carum perceptionum , quae sunt formaliter im
perfectae seu relativae. Nempe hoc nos urgemus, eas esse 
perceptiones in se ipsis seu re vera perfectas ct ahsolutas, 
sed a mente quadam finita imperfectius quodammodo per
ceptas, ideoque h u i c  in aliquid ipsis uingis minus contrarii 
conversas. Etenim ex definitione perceptionis perfectae se
quitur,  ut in huic opposita perceptione imperfecta non o- 
mnes determinationes discernantur, sed aliquid certe con
tineatur,  cujus sihi mens quadam ex parte minus sit conscia. 
Quoniam vero nihil est e x t r a  mentem, ct nihil in ea  prae
ter perceptiones, illae ipsae determinationes minus perceptae 
re vera tamen sint perceptiones necesse es t,  etiamsi menti



imperfectius eas percipienti aliter esse videantur. Itaque bind 
intelligimus, perceptionem quamque imperfectam complexi
onem esse confusam perceptionum in se ipsis verarum et 
absolutarum, quae cum non,  quales re vera sun t,  percipiun
tu r ,  in elementum potentiale abeunt perceptionis imperfectae. 
Scilicet quae Lujus est generis, ea duobus constat elementis, 
perceptionibus absolutis mentis divinae, ut mox videbimus, 
et harum conscientia imperfectiori, quae est mentis cujus- 
dam finitae, quemadmodum saepius docuimus.

Atque, ut facile intelligitur, haec ita demum firmiter 
consistunt, si verum es t,  nihil a mente percipi praeter per
ceptiones. Quod igitur, quamquam et a n t e i )  est a nobis 
declaratum et argumentis probatum, tamen, quia maxima o- 
mnia eo nituntur, pluribus etiam confirmabitur in libro secun
do, ubi commodius fieri poterit. Jam autem, u t exemplo 
pateat, quanti ad rerum cognitionem sint momenti, quae 
de perceptione relativa docuimus, duo bic ponere liceat con
sectaria, quae ex iis sua sponte nascuntur.

Primum igitur,  si res quaedam a nobis percipiuntur, 
quae sunt veris perceptionibus magis minus contrariae, jure 
colligere possumus, eas non esse nisi nostras perceptiones 
relativas , quippe quibus eandem illam notam competere videri
mus. Atqui ex hoc genere sunt res omnes sensibus subjectae, 
quae magis minus sunt externae et remotae et reales et menti 
veluti impenetrabiles etc. quorum omnia contraria in veris 
perceptionibus nostris scu notionibus deprehendimus. Itaque 
jam novimus, quid de toto hoc rerum genere sit statuendum.

Deinde, si perceptiones imperfectae esse non possunt, 
quia iis subsint perceptiones quaedam perfectae, etiam mens 
qu&edani infinita reperia tur ,  neccssc es t,  quae nihil non vere 
et absolute percipiat. Nulla enim mens perceptiones alterius 
cujusdam melius percipere potest, quam suas ipsius, cum 
suae ipsius sint omnia, quae percipiat. Itaque meutes omnes



■

imperfecte percipientes, ut osse possint luijusmoili, necessario 

eam requirunt mentem, cujus perceptiones perfectae ah ipsis 
imperfecte pecipiantur.

Neque vero ea nisi una numero esse potest; nam si plu- 
res imaginatione vel potius verhis fingere vellemus, menti vere 
cogitanti in unam tamen confluerent. TJt enim inter se differre 
possent , diversis determinari deherent perceptionibus; at quum 
omnia aeque perciperent, nulla in perceptionibus earum es
set differentia. Ita vero neque ut plures cogitari possent, ne- 
que adeo re vera esse plures ; nam sola cogitatione verum 
vim rerum assequimur.

C A P .  VI.

De mente absoluta et re la tiva .

Ea mens dicitur absoluta, in qua nulla est vitae et con
scientiae sui defectio, vel cujus sunt perceptiones omnes for
maliter perfectae.

Atque haec una etiam est infinita eo sensu, quo hoc 
intelligitur absolute, neque tantum immensa, cujusmodi sunt 
V. gr. tempus et spatium. Illud enim significat, nihil quid
quam vere esse vel concipi posse ,  quod non ab ipsa jam  
modo aeterno vere perceptum sit atque cognitum. Cujus 
generis infinitatem menti absolutae competere ex  iis, quae 
supra i)  modo exposita sunt,  facillime colligitur.

Omnes autem ceterae mentes relativae sunt et finitae, 
adeo ut tantummodo magis vel minus prope ad verae men
tis notionem accedant. Licet enim ct illae omnia contineant %
potentia, tamen non nisi partem eorum percipiunt ac tu ,  at
que hoc ipsum gradibus ndsequuntur immense variis et di
versis. Ut enim non omnibus eadem subest aeterna notio et

i )  P. a o .



mensura in mente absoluta, ita neque ea cuique aeque est 
actu explicita. Unde infinita prope diversis in mentibus li
nitis inter actum et poteuliam varietas.

Quod si jam q u ae r i tu r , qua ratione genus hoc omne 
mentis cum absoluta illa cohaerea t, id quidem ex antece
dentibus eruere non ita difficile erit.

Primum igitur, si omnia omnino percipit mens absoluta, 
et tauien nihil praeterquam suas ipsius perceptiones , etiam 
ceterae mentes omnes ejusmodi sint perceptiones, necesse 
e s t , quatenus quidem ad illam referuntur. At in hac rela
tione tamen, quod probe est observandum, non mentes sunt 
et perc ipientes, sed perceptiones tantum et perceptae; nam 
quae in iis est conscientia sui,  ea omnis conscientia est 
mentis absolutae, cujus illae sunt modi et determinationes. 
Quatenus enim aliquid refertur ad mentem, eatenus nonnisi 
pro hujus conscientiae sui modo habetur, ct huic uni tunc 
conscientia sui omnis tribuitur. Quam oh causam et nos no- 
hismeiipsis eam tribuimus, non autem perceptionibus nostris» 
quamdiu eas nisi ut nostras et perceptiones non considera
mus. De cetero autem ad mentes finitas non attinet, neque 
ipsas ullo modo adficit, quod ,  ut jam diximus, a mente ab
soluta percipiuntur, quemadmodum nec ad hominem ullo 
modo perlinet, si nlius quivis illius est conscius. Scilicet 
nostra nihil aliud refert, quam quae ipsi percipimus, quaeque 
proinde in nostra,  non tantum in aliena, sunt mente.

Deinde si perceptiones omnes mentis absolutae re vera 
tamen sunt modi vel formae vitae ct conscientiae sui, etiam 
in se ct sibi ipsis vitales sint suique consciae i. e. mentes, 
necesse est; id eniin et per se intelligilur, ut jam i)  sig
nificavimus, et melius etiam intclligctur ex iis, quae in libro 
'secundo dicentur. Neque tamen ex eo sequitur, ut mentes 
illae finitae sui sibi sint consciae vel sese percipiant ipsae 
eadem cum perfectione, qua modo aeterno percipiuntur a



mente absoluta, et quae ipsa aeterna earuin veritas est »t- 

que mensura. Quamquam enim in mente divina omnes ae 

que perfectae sunt respectu formae, tamen aliae aliis antecel

lunt respectu materiae , et boc quidem ita fere, ut v. gr. notio 

trianguli superior est notioni lineae, videlicet quia plurcs in 

illa concipiuntur notiones. Quo autem est quaeque earuin hoc 

respectu perfectior, eo perfectius etiam conscia sibi esse- po

test eorum, quae in mente divina continentur. Ita quidem 

veram infantis notionem propius assequitur adultus, quam 

infans ipse, de quo il le ,  ut actu perfectior, multa jam scire 

po test,  quorum hic ipse nondum est conscius. Atque pari 

et eadem ratione Deus aeternam hominis cujusque notionem 

perfectius percipit,  quam homo quisque ipse, cujus percipi- 

endi facultas et mensura est multo inferior. Quae omnia 

hic strictim modo tetigimus, argumentis ea confirmaturi in 

sequentibus, ubi de entium nexu et perfectione materiali fu

sius disputabimus.

Quamquam autem, ut jam diximus, mens omnis finita 

numquam perfecte compos fit illius veritatis ac perfectionis, 

qua in mente divina inest, tamen hoc unum ei est propositum 

tamquam finis et meta, ad quam omni naturae suae vi et 

impetu feratur, ct magis magisque prope usque acedat. Nam 

quum ipsa nihil re vera sit, nisi aeterna forma vitae et 

conscientiae sui, et praeterea mentis absolutae perceptio, 

nulla vis alia in ea esse potest,  nisi primum ut vivat suique 

sit conscia, deinde ut sibi etiam ipsi fiat, qualis est re vera 

in mente divina. Quod etsi numquam perfecte consequi po

test , partim ob suas ad cetera omnia relationes et per ea 

finitiones, quae necessitatis sunt, partim ob sua ipsius moli

mina et vitia, quae sunt libertatis, (nam libertatis et neces

sitatis consociatio est mens finita), id tamen ni !.il impcrJd, 

quominus sub formis infinite variis illuc magis minus prope 

perveniat. Et consentaneum omnino est,  ea, quae in certa 

vitae forma ah ea peracta s in t, ad formam sequentem determi

nandum non nihil valere,  eamque tamquam momenta, q u ib u s



fiat vel melior vel deter ior ,  usque adficere. Ita quidem iu 
homine actiones aetatis antecedentis conditionem scquculis 
magis minus determinant, etiam cum oblivione prope deletae 
esse videntur. Verum haec quoque jam magis attingimus, 
quam pertractamus.

Celerum si nihil est extra mentem, sed omnia in ea ,  et 
quidem omnia in omni i ) ,  sequitur, ut non modo mentes 
omnes relativae in una insint absoluta , Lujusquc sint perce
ptiones, sed etiam e contrario haec quoque insit quodammodo 
et percipiatur in illis. Neque tamen non facile adparet,  
hanc una cum suis perceptionibus aliter inesse in i l l is ,  quae 
sunt finitae et imperfectae, ac insit ro vera in se ipsa tam
quam perfecta et infinita 2). Eadctnquo ratione intelligimus, 
in illis hanc esse tanto magis aliam veritalique suae contrariam, 
quanto a quaque imperfectius percipiatur. De qua mentis 
absolutae et relativae inter se relatione iterum ac saepius men
tionem facimus, quia vix alia majoris est ad rerum cogui- 
tionem momenti, quippe quum ex ea declarari et perspici 
possit vera vis omnium, quae nostra mente et natura con
tinentur.

V. gr. si omnia iu mente divina sunt aeterna et immuta
bilia, eadem nostra in mente magis minus temporalia erunt 
ct mutabilia, prout magis minus imperfecte a nobis percipi
untur. Et generalia nos quidem melius percipimus, quam 
specialia ct individualia, quae magis determinata sun t,  
quamohrcm ct illa majorem habere videntur immutabilitatem 
et durationem. Eademquc de causa, si omnia in mente divina 
sunt interna , praesentia, junc ta ,  idealia , perspicua, incorpo
r e a , viventia , libera etc. 6in t ,  necesse est, haec eadem nobis 
nostroque in mundo magis miuus externa, remota, disjuncta, 
realia, confusa, corporea, vitae liberlalisque expertia etc. 
Et haec quidem posteriora etiam in eam rerum naturam, 
quae actu in nostra est mente, ideoque et nostra d ic itur ,  
valere, ipsis factis et experientia edocti novimus.

1) Conf. p. p. iS  et seqq. 2) Couf. p. p. 16 el i j .



Praeterea ex eadem illa relatione intelligimns e l ia in , 
qui fieri possit,  ut homo quoque sit religionis particeps , 
et cur tam diversae diversis in hominibus et gentibus exstiterint 
religiones. Nam quod in libro secundo declarabitur, religio 
eadem est alque mens et vita ipsa divina; ct hanc potentia 
saltem in unoquoque nostrum inesse ct percipi, jam docui
mus i) . Neque enim praeter hanc aliud est objectum, quod 
absolute sit et percipiatur 2 ) ,  neque nos vere sumus nostri 
ipsorum nobis conscii, nisi quatenus nos iu Deo, Deumque 
in nobis percipimus 3 ). Est quippe mens quaeque finita, 
idcoque et nostra humana, nihil nisi certa forma vitae ct con
scientiae eorum, quae mente divina continentur. Quum 
autem illa sibi diversis modis et gradibus ad actualitatcm et 
perfectionem explicita esse potest, etiam mentem divinam 
diversis modis et gradibus intelligat; necessc est. Hinc igitur 
factum est,  ut homo varie excultus Deum aliubi atque ali
ubi quaesierit, primum quidem in certis naturae sensibilis 
partibus, deinde in hac summa et universa, tum in hujus 
interna unitate et substantia, donec demum, relati vitate et hu
jus ct sui ipsius perspecta , Deum tum mentem esse tum mentem 
humanam immenso superare agnoverit.

His ita de mente ct perceptione expositis, finem faciemus 
libri disputationis nostrae primi. In quo si multa minus 
videantur clara ct demonstrata, iis forsan non nihil luminis 
ct firmamenti accedet cx libris sequentibus«

1)  Y .  p. 2 4. 2 ) Conf. p. p.  1 6 . 2 4 . 5) V. p. 1 6 .



DE D E O  E T  R E L I G I O N E .

C A P . I.

. D e significatione verb i E sse.

E s s e  est percipi,  et p e r c i p i  est esse; haec verba unum 
prorsus ideinque significant.

Quod ut generatini probetur, primum exemplo ostende
mus, certe vocibus e s s e  n o b i s  e t  a n o b i s  p e r c i p * »  ean
dem subesse potestatem; quo salis perspecto et concesso, 
illud quoque facillimum erit intellectu. Ut autem nibil bic 
sit ambigui, obiter monitum volumus, verbo Esse logicum 
tantum et metapbysicum sensum jam subjici, ita ut non idem 
sit atque baberi vel possideri vel aliud quid generis ejusdem.

Quum igitur dicimus, v. gr. nobis nivem esse albam ,
id quidem nibil aliud significat, nisi illam a nobis ut albam 
percipi. Quoniam enim bic color a nobis in ea percipitur,  
idem etiam nobis in ea e s t , et quia nobis in ea e s t , a no
bis in ea etiam percipitur. Quod si quis alius color a nobis 
in ea perciperetur, alium nobis in ea esse diceremus; quod 
ordine immutato itidem verum est. Scilicet baec in utram
que partem diei et invicem substitui possunt, et boc quidem 
ob eam causam, quia ejusdem omnino sunt significationis.

Jam itaque ex boc uno exemplo satis adparet,  quam
prorsus unum idemque valeant baec verba, aliquid esse no
bis,  et aliquid a nobis percipi. Attamen, quod diligenter 
est observandum, ita demum baec idem valent,  si sensu aeque 
lato vel areto inlelligantur. Nam v. gr. si nos aliquid ima-



ginando tantum percipimus, id quidem ct recte nohis esse 
d ic i tu r , neque tamen nisi quo sensu a nubis est perceptum 
i. e. in nostra imaginatione scii phantasia. Quae item ad 
ceteros modos percipiendi sunt transferenda. Omnino autem 
sui» ista conditione salis per se certum est ct perspicuum, 
nihil nobis esse, quo modo a nobis 11011 percipiatur, ct nihil 
a noliis percipi,  quo modo nohis non s il; ex quo cflicilur, 
ut alterum idem plane sit atque alterum. Nulla enim pro
positio recte contraponitur, nisi ejus subjecto et praedicato 
eadem subjecta sit notio , diversis tantum expressa no
minibus.

Quae cum ita sint ,  his etiam evicimus, quod nohis ini
tio erat propositum, verba E s s e  et P e r c i p i  ejusdem o- 
uiniiio esse significationis. Nam quuin ad sensum nihil plane 
in tersit,  sive uliqmid esse, sive a nobis id percipi, dixeris, 
nec quidquam iuteir verba ipsa esse ct percipi differre po tes t , 
etiamsi haec a woculis illis adpositis sejungantur. Istae 
enim voces nihil aliud indicant, nisi nos positos in exemplo 
esse tamquam percipientes ; at pro nohis alium quemvis sup
ponere licebit,  d e  quo tunc eadem atque de nobis dicenda 
sunt. —- Praeterea si pluribus opus foret argumentis, id 
quoque adferri potest,  quod sensu eodem dicere solemus, 
et aliquid esse et aliquid inveniri, reperir i ,  deprehendi etc. 
Quae verba, dum ita ad mentem referuntur,  significatione 
nihil aut non mullum a verbo percipiendi diversa sunt.

Quibus probatis ,  superest, ut ct fontem indicemus, 
unde hoc loco omnis exsistere soleat dubitatio. Nimiruin 
verbo percipiendi plurcs tribuuntur significationes magis mi
nus determinatae, inter quas vulgo 11011 salis discernitur. 
Nam et mens ipsa percipiens diversa esse potest, et modus 
percipiendi diversus, v. gr. potcntialis vel actualis, obscurus 
vel clarus, et iln clarus, ut sit vel sensatio vel imaginatio 
vel cogitatio. Praeterea res quoque percepta varie deter
minata intelligitur , ut p raesens ,  p rae ter i ta ,  futura, ut 
possibilis, actualis, necessaria etc. Quot autem sunt sig-



nificalioncs veri« percipiendi, totidem etiam sunt verbi esse, 
quia haec verlia generatim posita idem significant. E t ,  quod 
facile quisque intelligit, aliquid potest utique percipi, ideo- 
que et esse uno in sensu, quamquam nec es t,  nec percipitur 
in altero. Quum igitur quis inter id ,  quod es t ,  et id ,  quod 
percipitur,  distinguit, si verum quaerimus, inter diversos 
tantum percipiendi modos distinguit. Et si tunc fieri posse 
dicit, ut aliquid re vera s i t ,  quamvis non percipiatur,  vel 
contra, is quidem nihil aliud dicit,  nisi percipi aliquid pos- 
se uno sensu, etsi non altero. Quod ut omnino est verum, 
ita unitatem significationis verborum non tollit,  sed confir
mat; nam his verhis ita demum non eadem suhesset potestas 
generalis, si iicri posset,  ut aeque determinata aliquid tamen 
diversi significareut.

Pate t hinc igitur, n ihil ,  quod contra nos sit,  afferri, 
si quis dixerit, aliquid esse p o s s e ,  etiamsi non percipiatur. 
Nam et percipi aliquid p o t e s t ,  etiamsi a c t u  non percipia
tu r ,  et habent ista verha non nihil ambiguitatis, quia in iis 
non est determinatum, quis sit percipiens, et qui modus 
percipiendi. Eadcmque est ratio, si quis dixerit,  res per
cipi, quia sint, non autem esse, quia percipiantur, coque 
argumento nostram sententiam refellere conelur. Nanr de 
nobis quidem hominibus certum est,  res nobis esse, quia et 
quatenus a nobis percipiantur, et contra ea nobis n o n  esse, 
quia et quatenus a nobis n o n  percipiantur; idemque in aliam 
omnem mentem aeque valere, nccessc est. Sin vero hic 
fuerit argumenti sensus, res a n o b i s  percipi, quia sint in 
se i p s i s ,  non e contrario esse in se ipsis, quia a nobis 
percipiantur, id quidem, ut nihil hic ad rem facit, cum sit 
modus percipiendi diversus, ita per se tamen est verissimum. 
In  se  enim e s s e  dicuntur, quae sunt in mente divina, a 
qua nihil non vere , et quale in se es t ,  percipitur; et quae 
a nobis hominibus percipiuntur, ea sunt aut mentis illius 
perceptiones, aut carum ccrte phaenomena, quae illis subla
tis esse omnino nequeunt. Itaque ultro concedimus, res



non esse in se ipsi» i. e. in mente divina propterea, quod 

a nobis percipiantur, si modo reputetur,  a nobis non omnia 

percipi, qualia sunt in se ipsis.

Quod si quis contra haec omnia contendere velit, tieri 

omnino posse, ut aliquid sit, quod a n u l l a  percipiatur men

te ,  ex eo quaerere nobis liceat,  quam potestatem sic verbo 

esse subjiciat. Nobis quidem est persvasissimum, eum n ihil , 

quod ju re  probetur', ad baec responsurum. Nam id diligen

ter est considerandum, ut omnis hic tollatur dubitatio, si 

verbo isto nos homines soli utimur, quo certum conscientiae 

nostrae modum exprimamus, quaeri sine absurda hallucina- 

tione non posse, nisi quid nobis, quorum est proprium, 

significet. At nos certe aliquid e s s e  dicimus, quatenus id 

percipimus, et n o n  e s s e ,  quatenus id non percipimus; ex 

quo omnis usus sensusque verbi jam satis adparet.

Ceterum si quid n o n  e s s e  dicitur, id semper de certo 

percipiendi modo est intelligendum ; nam ut de eo loqui 

possimus, certo modo illud etiam sit sive percipiatur, neces- 

sc est. V. gr. triangulum quadrilaterum non est quidem ut 

vera perceptio, at est tamen ut exemplum repugnantiae, 

quum eo sic utimur. Scilicet omnis error inde exsistit, quod 

non satis observamus, quo sensu quid sit a nobis perceptum, 

sed alio rc  vera percipimus, alio nos percipere opinamur.

C A P .  II.

D e notione E n tis .

E n t i s  nomen obtinet, quidquid es t,  quatenus nibil prae

terea in eo respicitur, quam quod est. Et' quoniam esse 

idem est atque percipi,  Ens idem et esse debet alque p e r 

c e p t u m ,  ita ut bis vocibus promiscue utamur.

Ex quibus sequitur, ut quot modis quid percipiatur, 

totidem etiam sit ,  et quot modis s it ,  totidem etiam percipia-



fur ,  etiamsi non a menle una et eadcm, altamcn al» aliqua 
certe et diversis. El quuin sit modus percipiendi omnis aut 
perfectus et absolutus, aut imperfectus et relativus i ) ,  etiam 
ens omne aut a b s o l u t u m  est aut r e l a t i v u m ,  illud qui
dem si mens omnes determinationes ejus perfecte d iscern it , 
hoc si non omnium aeque sibi est conscia.

Quae cum ita sin t ,  primum hoc facile intelligitur, menti 
absolutae nulla esse entia nisi absoluta, quatenus quidem 
ad ipsam referuntur, et ab ipsa percepta considerantur; ni
hil enim non ea vere percipit et perfecte 2). Contra vero 
menti omni linitae nulla sunt entia nisi relativa i. e. magis 
minus ab absolutis diversa, quippe quum ea omnes cutis 
fiijusquc determinationes pcrfcclc non assequatur. Sin autem 
quaerimus, num entia haec relativa, quae proxime exstant 
in mentibus finitis, ita u t ,  biscc sublatis, nulla omnino fo ren t , 
etiam a mente absoluta percip iantur,  id quidem est affirman
dum, quoniam et mentes omnes finitae hujus sunt perceptio
nes. Quum vero ab hac omnia perfecte et absolute perci
piantur, ipsi ea sint absoluta, ncccsse est, quae sunt in 
mentibus finitis relativa, quia bacc i ta ,  ut sunt re vera ,  ah 
illa percipiuntur. In una mente et conscientia sui absoluta 
omnes omnino modi percipiendi sunt conjuncti, sua quisque 
absoluta cum veritate ac perfectione 3 ) ,  id quod ceteris o- 
mnibus non peraeque usu venire potest.

#
Deinde vero illud etiam constat,  quod et superius 4) 

est a nobis propositum , nibil percipi posse imperfecte et 
relative, quin aliquid ei subsit perfecti et absoluti; ex 
quo efficitur, ut ens quodque relativum 11011 sit nisi ens 
aliquod absolutum , imperfectius quodammodo perceptum. 
Nam nisi illud in se ipso plura quaedam contineret, quam 
quae in eo a mente linita actu percipiuntur, non esset 
si ne relative perceptum i. c. non esset, quod esse agno



scitur, ens relativum. Quae quidem cum ct per se satis 

patean t,  et jam pluribus sint disputata , hoe loco in iis non 

amplius morabimur. Unum hoc addimus, quae ratio est so

lis ,  qualis re vera es t ,  ad speciem solis, quam oculis vide

mus ferme sesquipalmariam, eandem fere esse rationem uni

versitatis entium absolutorum ad nostrum bunc mundum rela

tivum , qui tempore et spatio determinatur. Cujus exempli 

ope multis modis illustrari potest, qui inter utrumque genus 

entium intercedit babitus quasi et respectus.

Ut autem disputatio nostra de notione entis universa 

absolvatur, boc loco illud repetendum videtur, quod in an

tecedentibus i)  saepe est propositum, istam notionem baud 

diversam esse a notione perceptionis. Etenim boc nos ur

gemus et contendimus, nibil quidquam esse et percipi prae

ter mentem ac perceptionem, vel potius nibil esse et perc ip i, 

quod non sit perceptio; nam et mens ipsa sibi perceptio e s t , 

si sesc ut conscientiam sui et unitatem a modis, quibus est 

determinata, discernit. Omnino autem mens est non tantum 

baec una, sed omnia etiam et totum, quippe quum sit et 
unitas in multitudine et multitudo in unitate; nam ct in om
nibus inest ut unitas,  et omnia in se complectitur ut totali- 
tas. Itaque ipsa rectissime dicitur non percepta, sed per

cipiens ; nam percepta sibi non est,  nisi in et una cum per

ceptionibus suis, in quibus sese ut unitatem a multitudine —  

ut determinatum a déterminante distinguit.

Quae ut p robentur ,  jam boc fundamenti loco ponimus, 
quod ct satis per  se est perspicuum, aliquid esse non possc 
in alio, nisi item et s i t ,  et aliquid sit in se ipso. Nam illud 
ipsum E s s e  in a l i o  relationem quandani ad aliud continet; 
quare , si alterum esset in se ipso absolute n ibil, alterum in 

relatione esset ad absolute nibil i. e. in nulla esset relatio

ne ,  quod bypotbesi repugnat. Quod si ens omne, ut iu 

mente sit ct percipiatur,  in se ipso item et esse et aliquid

l )  Conf. p. p. g — 1 2 .



cssc oportet, sequitur, ut etiam in se ipso percip iatur , quum 
significatio ulriusque verln sit eadem. Ut autem percipi in 
se ipso possit, a se ipso etiam percipiatur, necesse est: 
nam si non perciperetur nisi ab alio, nec esset nisi in alio, 
ideoque non in se ipso ,  quod tamen esse oportet. Et quia 
nibil a se ipso percipi potest, nisi sui sibi sit conscium et 
forma vitae , ex bis denique ea cogimus ct oblinemus, quae 
argumentatione hac petimus, primum ut omnia in  sc  e t  s i 
b i sint viventia et sui conscia i. c. mentes; tum u t ,  si prae
terea ad mentem quandam referantur, cainquc determinent, 
etiam hujus sint perceptiones. Nam omnis perceptio forma 
est vitae ct conscientiae sui, quae tamquam determinatio ad 
mentem quandam refertur.

Celerum, ut haec minus mira videantur,  etiam aique 
etiam est reputandum, hoc loco non postulari,  ut aliquid 
plane idem sit in al io ,  atque in se ipso, nisi forte aliud illud 
aut mens ipsa absoluta est,  aut certe mens relativa majoris 
alicujus perfectionis. Ita minime quidem necesse e s t ,  homi
nem quemque item plane esse in mente divina vel alia qua
cumque,' ut in sua ipsius; quod nisi ita esset, nulla omnino 
foret distinctio inter ens absolutum et relativum. Neque 
recte quis opinetur, eam argumenti nostri esse sententiam, 
ut v. gr. lapis vel aliud quiddam ejusdem generis vita et 
conscientia sui gaudeat. Etenim, quoad lapis est, ita in nostra 
tantum est mente nostra eque conscientiae modus, in quo ni
bil aut non multum vitae nos deprehendimus. Id autem non 
impedit, quominus isti modo seu formae aliquid subsit,  
quod, si vere percipiatur, mentibus scu viribus vivis constet, 
licet nostra potestas et mensura percipiendi illuc non penetret. 
Sic certe species solis sesquipalmaria, quao nostra est illius 
intuendi ratio, baud impedit, ne aliquid ei subesse existime
tur,  quod re ipsa sit mullo ct majus et aliud.


