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P r a e f  ä t  i  o.

D e  notionibus religionis,  sapientiae et virtu tis,  quae sint ,  
et qua. cognatione contineantur ,  aliter ab aliis est disputa
tum  ,  neque adhuc omnia de iis ad  liquidum perducta v i
dentur.

I l i  nc nobis consilium natum est experiendi,  anne ex ea 
philosophandi r a tio n e q u a m  nos potissimum sequimur, ali
quid  erui et in medium afferri possit,  quod a d  notiones 
illas rectius animo concipiendas et inter se discriminandas 
valeat.

Etenim ex nostra quidem sententia religio, si notio ejus 
verissima quaeritur, ita eadem est cum mente et vita  ipsa 
d iv in a , ut solus Deus nomini ejus hoc sensu perfecte re
spondeat. E x  quo etiam facile  a dpa ret,  qua conditione 
religionem in nobis hominibus esse intelligamus, videlicet si 
Jieri quodammodo possit, ut mentis illius divinae nos quo
que simus participes.

A  religione autem cum sapientiam et virtutem distin
guimus ,  hanc distinctionem a d  mentem referimus humanam,  
quippe quum ea , ut nobis quidem videtur, re vera naturam  
divinam  non attingat. Atque in homine sapientiam esse 
dicim us, si sit religio principium et fin is  earum mentis f u n 
ctionum, quas Psychologi vocant thcorcticas,  virtutem vero, 
si eadem religio sit principium et fisus earum functionum ,  
quae ab illis practicae adpellantur.



A d  quae probanda nurn in opusculo, quod jam  publice 
edere instituimus j argumenta satis idonea attulerimus ,  ipsi 
judicent Lectores,  quorum censurae sententiam nostram ea, 
qua par est, modestia summittimus.

Ceterum si cui genus disserendi ,  quo utemur,  nimis 
diffusum  videbitur et solutum, hanc reprehensionem aequis
simo ferem us an im o , si modo id  consecuti existimemur,  
u t,  quae dicta voluerimus,  intelligantur. In  hoc erum o-  
mnem operam et diligentiam conferemus,  orationis concinnae 
et politae laudem non magnopere sectaturi,  quippe quum 
profuisse, quam delectasse,  magis hic nostra intersit.

Futurum igitur est, ut et semel ja m  dicta denuo repe
tam us,  et in fra  demonstranda in antecedentibus praeoccupe
mus ,  et verba eadem saepius ponere non fugiam us. Scilicet 
junioribus philosophiae studiosis m axim e consultum volu
m us,  quibus fieri hoc soh t,  ut eadem , alio ordine et loco 
proposita, ma j  orem obtineant lucem ac significationem.

Ceteri nostram operam non admodum desiderabunt,  
iisque satis fecisse putabimus,  si in disputatione uruversct 
verum nos tetigisse judicaverint.



L I B E R  P R I M U S .

DU M E N T E  E T  P E R C E P T I O N E .

C A 1*. I.

De Conscientia tui.

^ ) i i id  omnino sit conscientia sui, per se quisque ipso in- 
telligcre debet, quippe quod per definitionem ullam disci non 
potest.

Omnis enim definitio in ejusmodi versatur notionibus, 
quarum quaeque complures in se habet alias; notio autem 
conscientiae sui una omnium est simplicissima, et nullam o- 
mnimo aliam in sc continet, quum ipsa in omnibus aliis con
cipitur. Quae quidem simplicitas ejus facile adparet,  s i ,  
quod nemo negaverit,  omnes reliquae notiones ipsius sint 
modi vel formae, neque ulla alia rëperiatur notio, ubi nulla 
eit conscientia sui. Nam inde continuo efficitur, ut haec 
prima sit omnium determinatio, ideoque genus earum sum
mum ac simplicissimum. Quae cum ita s in t ,  fieri non po
te s t ,  ut haec ipsa ajendo per alias dofiniatur, sed tantum ut 
negando ex aliis eruatur quasi et castigetur. Neque adeo 
verendum es t ,  ne perperam inltdligalur; nam utpote perfecte 
simplex aut omnino non concipitur, aut vere pcrfeclcque con
cipitur.

Quae itaque a nobis in hoc capite afferentur, ea qui
dem revera notionem conscientiae sui non attingunt, sed 
voces quasdam ex ea pendentes, quaium usum sensuraque 
determinatum velimus. Ex quo genere sunt verba sui con-



seins, sibi conscias ei sui sibi conscius, quibus infra saepius 

utendum er i t ,  et quae ne inter* se confundantur, multum 

interest.

Etenim id s u i  c o n s c i u m  dicimus, in quo conscientiam 
»liquain esse intelligimus, non autem ila determinatam, ut 
simul significatum existimetur, cujos illud sibi sit conscium. 
Contra ea quum s i b i  c o n s c i u m  quid adpellamns, sem
per aliquid respicimus, quod conscientiam ejus determinet, 
>ta ut sensus horum verborum sit imperfectus, quatmliu illud 
non sit additum. Itaque in hoc conscientia sui concipi de
bet aliquo modo determinata, quamquam indifferens respectu 
ipsius modi, donec additamentum illud accesserit. Ex quibus 
jam facile intc llig ilur , quid s u i  s i b i  sit c o n s c i u m  dicen
dum, videlicet quod ipsum sibi sit perceptionis suae objectum, 

et sesc a ceteris rebus omnibus distinguat. Nimirum in co 
conscientia sui etiam respectu modi determinata est,  c l  vocula 
illa sui hoc loco objectum, sive id ,  cujus sibi est couscium, 

significat.
Quibus sic breviter definitis, hoc fnnquam consectarium 

addimus: ut quisque verissime ac perfectissime sui est con
scius , ita ct verissime plane ac perfectissime sibi est con

scius eorum, quae percipit. Nam conscientia su i,  quae item 
claritas perceptionis dicitor, genu* est omnis conscientiae sui 
determinatae, et forma omnis eo magis vera est atque per
fecta, quo magis genus suum in se continet ac repraesentat.  
Itaque v, gr. qui vigifat, ut magis sui est conscius, quam 
qui dormit,  ita magis etiam conscius sibi est eorum, quae 
percipit. Eademque est ratio , si eomparatur adultus cum 
infante, imaginans cum sentiente, cogitans cum imaginante, 
bestia cum homine, ct quae alia hujus sunt generis.

Quod si conscientia sui plurcs admittit gradus perfectio
nis, quemadmodum fere lux plurcs gradus claritatis, sui 
conscium dicere omnino licebit, quidquid vel minime illius 
sit particeps, quamdiu ad gradum, quo sit ejusmodi, ani
mus non advertitur. Itaque futurum es t ,  ut nos conscien-



tinni ani tribuamus non tantum Deo et hominibus, *ed etanm 

bestiis , itno et stirpibus, si qua ejus indicia in liis quoquo 

deprehenderimus. Fieri euim potest, ut quod in homine est 

conscientia sui,  id sit in bestia vis sentiendi, et in stirpe vis 

nutr iendi, augendi et procreaudi, ntque adeo ut idem illud 

non sit nisi gradu in iis diversum. Quid? quod fieri po test, 

ut vis omnis in rerum natura re vera sit vita et conscientia 

sui i ) ,  quae,  eum percipiatur certo gradu imperfecte, nihil 

nisi vis esse videatur. De quibus omnibus quid sit decernen

dum. universa forsan docebit disputatio; nemo autem non 

videt, si sui consciam dicimus bestiam et stirpem, id fieri 

sensu improprio tantum et relativo, sive quo modo interdum 

V. gr. crepusculum nomine lucis vel diei nuncupamus.

De cetero bic obiter significatum volumus, nos vocibus 

vitae et conscientiae sui ubique usuros esse promiscue, quo

niam alio loco 2) satis, ni fallimur, est demonstratura, ean

dem ulrique voci re vera subcase potestatem. Sin vero id 

minus alicui erit probatum, equidem non vehementer repu

gnabimus, quin aliter is sibi vocem vitae definiat; neque 

en im , quominus sibi constent sequentia, id magnopere im

pediet.

C A P .  II.

D« mente gcncratim considerata.

Mentem dicimus, quidquid est aliquo modo nibi con

scium, quatenus, quid sit praeterea , non quaerimus.

Etenim in mente primum est conscientia sui in genere; 

nam iu quo nulla ejusmodi est conscientia, iu eo neque mens 

ulla inessc potest, et vicissim. Deinde vero in eadem etiam

j )  D isseri, de Menle ac Perceptione A phorum i. Upsaliit« i8 5 g >  

pag. 6 et seqq.

») L. c. p. 4. etc.



concipienda est certa conscientiae sui forma scu nper-ics; naui 
si quid aliud in mente continetur praeter conscientiam sui in 
genere ,  haec ipsa jam per relationem suam ad illud deter- 
minata est.

E t sic quidem in mente duplex concipienda est con
scientia sui, videlicet genus ejus et forma; id ,  quod nihilo 
magis mirum videri dehet, quam quod v. gr. in notione 
gladii tum ferri genus, tum certam hujuscc formam intelli- 
gimus. Etenim quae ferri et gladii inter se est ratio , ea
dem fere est ratio conscientiae sui et mentis inter ipsas; 
quarum quidem haec non est nisi vita vel conscientia sui 
certo modo determinata. Quod cum sit maximi momenti ad 
intellectum eorum, quae infra dicentur, hoc loco breviter 
sic fere demonstrandum videtur.

In  mente necessario iuest conscientia sui indeterminata; 
fac autem et aliud quidquam praeterea in ea inesse. Quum 
igitur hoc et conscientia illa aliqua inter se continentur rela
t ione ,  quippe quae in eadem sunt mente, aliquid etiam in
ter se habean t, necesse es t ,  commune; id enim in omni rela
tione requiritur. Quia vero conscientia sui est absolute sim
plex i ) ,  ita ut nihil nisi sc ipsam commune cum alio illo 
habere possit,  ipsa in eo inesse debet tanquam summum ejus
dem genus —  tamquam prima et simplicissima ejus deter
minatio. Quae cum ita sint, sequitur, ut illud etiam sit 
generis hujusce modus vel forma i. e. conscientia sui certo 
modo quodam determinata. Et quoniam haec pari et eodem 
modo ad omnia, quae insunt in mente, et denique ad men
tem ipsam transferri possunt, ex iis necessario eOicilur, ut 
haec quoque sit modus vel forma conseientiae su i , nec quid
quam praeterea —  si quidem vere atque perfecte concipitur.

Quamquam idem vel cx co initclligi potest,  quod notio 
conscientiae sui tamquam prima determinatio et genus ulti
mum iu omnibus aliis notionibus continetur. In eo enim

i )  V. p 5.



baec vis est,  ut tun» ceterae omnes, tum notio ipsius mentis 

illius sint formae quaedam scu species i ) ,  utcumque de ce

tero determinatae erunt. Atqui mens ct conscientia sui haud  

diversae sunt n veris notionibus suis, quamobreui ea , quae 

de his diximus, etiam ad illas perlinent.

Jam  vero ut quisque verissime ac perfectissime sui sibi- 

que est conscius, ita eundem maxime vere ac proprie men

tem dic i,  necesse est, si, quam supra posuimus, vocis defini

tionem sequimur. Etenim res omnis ita vera est et perfecta, 

quoad respondet notioni, quae nomine illius exprimitur, quae

que ipsa ejus est veritas et perfectio; atque notio mentis hoc 

quidem in se habet,  ut sit forma vitae vel conscientiae sui, 

non autem ut aliquis in ea sit conscientiae sui defectus, vel 

aliqua hujus forma ex ea exclusa sit. Quae cum ita sin t ,  

si l)eus unus est absolute sui sibiquc conscius, si apud Eum 

nulla est 'perceptionum obscuritas, nullus vitae atque scientiae 

defectus, Is unus omnium verissime meus est et dicitur, si sen

su absoluto vox intclligitur. Ex ea enim ratione Is unus om

nes liujus notionis numeros implet, esfque re vera notio 

mentis r.ur  sive mens absoluta , quae ita fere omnes

veras mentes ct conscientiae sui formas in se continet, ut 

V. gr. scientia Logica absoluta omnes veras scientias logicas 

complectitur.

Verum hoc tamen nihil impedit, quominus eodem no

mine etiam adpellclur alia omnis natura ,  in qua est aliqua 

conscientiae sui forma 2), si praeter hanc unam nihil in ea 

respicitur. Nomen enim 11011 aliud sequitur et significat, 
quam quod in re nominata vel unice vel maxime animadver
t i tur;  c t  quoniam natura omnis sibi conscia mentis cujusdam 

est particeps, nomen quoque hujus participare debet,  qua

tenus praeter hanc nihil in ea Consideratur. Sie v. j;r. no

men auri obtinent, non tantum aurum ipsum sincerissimum, 

quamquam id vere ac proprie , sed etiam res omnes ex eo



confectae, et omne etium aes aureum, quantulumcumquo 
illius contineant. E t recte id quidem, si animus ad id dum
taxat ,  quod in iis sit aut i ,  advertitur.

Quod si tamen ex ea ratione, quam diximus, nomen 
illud luentis, quum proprie ct absolute intclligilur, nisi ad 
Deum referi non p o te s t ,  facile quisque videt, ceteras natu
ras omnes, quae sui sihiquc sint consciae, eodem vocis sensu 
non mentes, sed tantum mentis (divinae) participes «jse di
cendas. Etenim iis quidem id nomen tribuitur sensu tantum
modo relativo, qui magis vel minus verus, est ntque pro
prius, prout similitudine illae magis vel minus prope ad 
Deum accedunt.

His de notione mentis universa propositis , ad perce
ptionis notionem considerandam progrediemur, saepius denuo 
ad illam excutiendam reversuri.  Obiter autem boc addimus, 
ubicumque in rerum natura mentem deprehenderimus, ibi 
etiam aliquid divini nos videre, ct quo magis illud, eo ma
gis hoc alterum. Nihil nutem diviui est nisi a Deo, quem
admodum nec quidquam aure i,  uisi ab. auro,

C A P .  III.

De Perceptione gcncratim consideratu.

Perceptio dicitur omnis conscientiae sui forma, quae men
tis cujusdam est determinatio, quatenus nisi ut talis nou
consideratur.

Nam si fieri non po tes t ,  ut mens aliquid percipiat, nisi
sit eadem aliquo modo sibi conscia, nequu ut sit aliquo mo-
do sibi conseia, nisi item aliquid boc ipso modo percipiat,  
sequitur profecto, ut verba e s s e  p e r c i p i e n t e m  e t  e s s e  
a l i q u o  m o d o  s i b i  c o n s c i u m  uutim idemque significent.

Qnae cum ita s in t ,  primum mens ipsa idem est atque 
percipiens, ita ut bis vocibus uti possimus promiscue; dein-



de modus, quo mens sibi est conscia , ipsam perceptionem 

ejus constituit, si modo ut determinatio ejus concipiatur. 
Nam omnem perceptionem esse modum vel formam conscien
tiae sui et mentis cujusdain propriam , id nemo, ut putamus, 
non concedet.

Recte autem omnino refertur vox perceptionis ad omnem 
conscientiae sui formam, quae meutern determinat,  et in qua 
nihil praeterea respicitur. Nam per se certum est atque 
perspicuum, mentem et omnia percipere, quorum sihi sit 
conscia, et consciam sihi esse omni um,  quae percipiat, et 
hoc quidem totidem modis et gradilius atque illud. Prae
terea is usus est verbi percipiendi, unde vox illa est ducta, 
ut per se solum nuuiquam hoc indicet modum certum, quo 
sihi aliquis sit conscius, sed potius aeque ad omnes modos 
ac formas pertineat. Quod quidem adparet ex additis sub
inde vocibus, vcluti oculis, auribus,  phantasia, sensibus, 
cogitatione, cett.; quibus utique opus non foret,  si modu9 
ille jam ipso verbo satis determinaretur.

Ceterum ut verbis perfecte exprim atur,  quo modo mens 
quaedam sibi determinata s i t , ct verbo percipiendi certa sub
jiciatur sententia, id quoque exprimi debet,  cujus sibi mens illa 
est conscia, quod ah ea p e r c i p i  tunc dicitur. Quod num re 
vera aliud quiddam, quam ipse ille conscientiae sui modus 
sive mentis perceptio quaedam, esse possit,  id quidem in 
libro secundo uberius quaerere instituemus ; haec enim quae
stio maximi est momenti in notione religionis constituenda. 
Attamen quum etiam hoc loco rem paucis transigi c re esse 
v idea tu r ,  nonnulla, quae illuc pertineant,  jam ailercmus.

Si notio mentis vere est concepta, ex ea continuo in- 
telligi debet,  nihil omnino esse a l iud ,  cujus sibi quis con- 
scius fieri possit,  nisi primum suam ipsius vitam vel con
scientiam sui,  et tum modum cum,  quo banc reperiat deter
minatam, i. e. quo sui sibique sit conscius sive percipiens i)<



Jam vero ad Lune modum efficiendum id quoque necessario 
pertinet,  cujus sibi per eum iuens ejus fit conscia, isque 
ipse modus, dum baec eum ut suam considerat delerniina- 
lioncm, re vera bujus perceptionem constituit,  si, quae su
pra i)  docuimus, vera sunt. Quod cum ita s it ,  vel ex bac 
una ratione non temere affirmatur, mentis boc esse propri
um , nibil ut ca nisi se ipsam et suas ipsius perceptiones 
percipiat. Quamquam idem illud etiam ex eo colligere licet, 
quod ea est mentis vis et natura, ut neque extra se quasi 
exspatictur, cum non sit nisi vita et conscientia su i ,  ncc 
quidquam percipere possit, quod non in sua conscientia sui 
contineat i. e. cujus sibi non sit aliquo gradu conscia. Nara 
si boc sibi aperte repugnat,  sequitur, ut inter rem omnem 
perceptam vel percipiendam et ipsam conscientiam sui neces
saria quaedam relatio intercedat,  ex quo deinde efficitur, ut 
illa hujus sit modus quidam sive forma, i. c. quatenus ad 
mentem refertur,  perceptio, utcumque ceteroquin sit deter
minata. Illud enim per se satis est manifestum, et boc a 
nobis jam antea 2) demonstratum; omnis autem forma consci
entiae sui,  quae mentem determinat, recte nomine perce
ptionis n o ta tu r , s iqu idem , quid sit p ra te rea ,  non quaeritur.

Neque yero huic sententiae id reve ra  obsta t,  quod plu
rima pars hominum distinguere solet inter perceptionem et 
r em , quae per eam percipitur,  atque boc uno .telo  contra 
omnem Idealismum se satis munitam arbitratur. Vere enim 
si volumus jud icare ,  ista quidem distinctio, quae duplicem 
habet causam ac significationem, ejusmodi non es t ,  ut e a ,  
quae jam proposuimus, evertat.

Etcniin prima causa ,  unde illa exsistere solet,  in boc 
nno est posita, quod nos unam eandeinque perceptionem du
pliciter consideramus; in quo paullo diligentius contemplanti 
facillime ad pare t ,  quam non baec alia sit atque res ipsa 
percepta. Modo enim id magis auiiuum attendimus, quod



i i t  perceptio »eu modus conscientiae sui,  et tum eam per
ceptionem vocamus; modo magis respicimus, quae et qualis 
sit perceptio, seu quo modo a ceteris diversa sit, quod cum 
fit, eam pro rc percepta habemus. In se ipsa vero non est 
nisi una cadeinque forma conscientiae sui perfecte determi
nata, primum quidem ita ,  ut sit perceptio, deinde ita, ut sit 
haec ipsa, non alia quaedam i. e. ut a ceteris omnibus di
versa sit. Quae omnia, si opus foret, innumerabilibus illu
strari possent exemplis, quorum tamen unum modo bic po
suisse satis habebimus. V. gr. circulus geometricus re vera 
est certa n o t i o  seu perceptio intellectus, nec quidquam 
praeterea; nain qui sensu aut imaginatione percipitur, illius 
imaginem lanium  sive exemplum sensibile praebet, neque de 
eo in scientia Geometriae quaeritur. Attamen nos istam per
ceptionem modo c i r c u l u m ,  modo n o t i o n e m  circuli dici
mus, prout eam diverso consideramus respectu, illud videli
ce t ,  si magis, q u a e n a m  sit n o t io ,  boc autem, si magis, 
q u o d  sit notio , respicimus. Semper enim, ut et antea sig
nificavimus , nomen id unum sequitur,  quod in rc nominata 
maxime consideratur, quare ,  mutata consideratione, ipsum 
quoque mutandum est.

Atquc haec eadem similiter transferri possunt ad unam
quamque perceptionem, quippe quum nulla uon sit subjecta 
legi huic communi: nulla perceptio est sine percepto, et ni
hil percepti sine perceptione. Neque enim nisi unum quid
dam idemque re ipsa constituunt.

Altera vero causa distinctionis illius, quam diximus, 
inter perceptionem et rem percep tam , tota in oppositione 
perceptionum diversi generis posita est. Etenim e i , quod 
sensu percipimus, id opponere solemus, quod item vel ima
ginando percipimus vel etiam cogitando; alque ut illud per
ceptum sive objectum, ita hoc perceptionem illius objecti 
adpellanius. Quod tamen non continuo impedit, quominus 
oppositorum utrumque in ea sit mente, quae sibi eorum est 
conscia, et quominus idcirco ulrumque sit mentis hujusce



perceptio, quamvis generis diversi. Nam cogitatio quidem 
sive notio verior et magis interna est perceptio, quam phan
tasia seu imaginatio, quae rursus magis vera et interna est, 
quam perceptio sensus sive sensntio. Haec enim postrema, 
cum plurimas in se continet determinationes, imperfectissime 
etiam n mente nostra finita percipitur, ita ut eorum , quae 
per eam solam mente teneamus, minime nos nobis simus 
conscii. Quod quidem videre licet in pueris infantibus, qui 
ejusmodi perceptionum solarum sunt compotes; quibus nulla 
est inter perceptionem et rem perceptam distinctio, quae, 
nisi explicita cogitatione aut certe imaginatione, non exsistit. 
Ut aulein perceptio quaeque minime est vera , perfecta et 
interna, ita maxime percipitur ut aliquid verae perceptioni 
contrarium; alquc ut maxime est verae perceptioni contraria , 
ita maxime idcaiilatcm suam,  ut ita dicamus, exu i t , speciem- 
que realitatis externae induit. Semper enim quod imper
fectius percipitur, magis minus contrarium esse videtur ei ,  
quod esse re vera reperilur , cuui vere afque perfecte per
cipitur. Quae cum ita sint, concedimus quidem verum esse, 
ut res sive realitalcs illae externae, quas sensu percipimus, 
aliae quaedam sint alque perceptiones imaginationis et in
tellectus; non autem bine sequi concedimus, ut re vera sint 
aliae atque perceptiones sensus sive sensaliones. Contrarium 
vel ex analogia perceptionum ju re  summo colligere possu
mus; nain certe quod tantummodo cogitando alque imaginan
do percipimus, nihil aliud es t,  nisi cogitatio atque imagina
tio; quare consentaneum es t ,  id etiam quod sensu percipia
mus, non esse, nisi scusationcui.

Omnino autem, si vim ipsam notionum sequimur, satis 
per se certum est atque perspicuum, res omnes, quae sen
sibus sunt subjectae , in nostra meute et conscientia contineri, 
cum quidem earum nobis nos sumus conscii ; nam horum 
alterum idem prorsus atque alterum signilicat. Quod autem 
jn mente continetur, utcumque ceteroquin est determinatum, 
certe tamen re vera est forma conscientiae sui et perceptio,



etiamsi, dum ct imperfecte percipitur, et -cum perfectiori 

comparatur, äpecieui magis minus contrarii obtineat.

Haec quamquam pluribus modis et argumentis infra 

evincere conabimur, tamen etiam hoc luco nonnihil de iis 

significatum voluimus» quo sensus ct ratio eorum, quae con* 

sequentur, facilius intelligi possint.

Diligentissime nulem usquequaque est observandum, for

mas conscientiae sui non dici perceptiones, si aliud quid

quam in iis respicitur praeter i d , quod sint mentis cujus- 

dam determinationes. Nam ita quidem praeterea determinatae 

esse possunt, ut non tantum sint cogitationes et imaginatio

nes et sensationes, verum etiam volitiones ct cupiditates et 

actiones c t ,  ut paucis dicamus, quaecumque in rerum natura 

reperiantur,  quorum sibi mens quaedam sit conscia. Perce

ptiones autem ita tandem recte d icuntur ,  si primum ut formae 

conscientiae sui ad mentem referuntur, deinde hoc uno so

lum respectu considerantur, susque deque habito, quid sint 

praeterea.

CAP.  IV.

De Mentis *t Perceptionis inter ipsas relatione.

Inter mentem et perceptionem nulla est differentia, qua

tenus utraque non nisi ut forma vitae et conscintiae sui con

sideratur.
Ncque rectius dubitatur,  an sit omnis ejusmodi forma 

sui sibique conscia, quam recte dubitatur, an sit v. gr. o- 

lunis forma ferri ferrea, vel omnis forma extensionis extensa.

Quod si tamen qua forma nostra tantummodo est per

ceptio, non alia afque nostra in ea est conscientia, etenim 

re vera ista sub conditione non est nisi mens nostra in certa 

quadam determinatione sua considerata.



Atm ens Ct perceptio inter se differunt, et liortitn nomi
num unum tantummodo ohiineat, quatenus in eerta sunt rela
tione inter se, neque nisi in hac una considerantur. Quam
quam enim nihil impedit, quominus eadem conscientiae sui 
forma modo mens modo perceptio appelletur, tamen, quoad 
est perceptio, mens esse non potest, ct contra. Cujusmodi 
autem sit ista, quam quaerimus relatio, ex ipsis vocum de
finitionibus intelligi debet.

Etenim omnis conscientiae sui forma reete mens dicitur, 
s i ,  dum sui sibi est conscia, etiam alius cuiusdam formno 
est conscia, eomque ut suam ad se refert determinationem. 
Ita enim est illa percipiens, ct haec altera percepta; nihil 
autem percipit nisi mens, et nihil percipitur nisi perceptio i). 
Quod si eadem illa forma ipsa eodem modo percipitur et 
refertur ah alia quadam , ita quidem non rnens, sed perce
ptio quaedam ad hanc perlinens, dicenda es t,  alquc sic in 
ceteris.

Hac igitur ratione eadem conscientiae sui forma modo 
mentis, modo perceptionis nomen ohiineat, quamquam diver
sa in re la t ione , illud si aliam quandam ad se refert caque 
determinatur, hoc si ipsa ad aliam refertur,  eamque deter
minat. Quod autem mens aliquid ad se referi,  coque deter
minatur, id eum habet sensum, quem ipsa sibi fere his ver
bis signilicare potest: ego jam hoc percipio, vel hujus ego 
mihi sum conscia. Quamquam neque semper sic verbis effer
tu r ,  neque semper clare et perspicue concipitur; naiu hoc 
quoque respectu mens alia a 1 i à est perfectior.

His ita de relatione mentis ac perceptionis generation 
propositis , superest,  ut monstremus, fieri posse, ut eadem 
conscientiae xsui forma et percipiat et percipiatur i. e. et 
mens sit et perceptio. Quod etsi jam inde satis adparct,  
quod quisque nostrum et sui ipsius et aliorum homiuum est



»ibi conscias, tamen et aliis argumentis probari potest, v. gr.
hoc modo;

Unicuique nostrum certa est vitae et conscientiae sui for

m a , quae nostra mens dicitur, quaeque in alio aliter est 

determinata. Haec dum sui sibi est conscia —  dum vivit 
et percipit, vitam vel conscientiam suam i. e. semet ipsam 

infinitis modis modificatam nlque determinatam invenit. Et 

ut hoc ,  no» alio, modo est determinata, ita est sibi per id 

ipsum haec mens, haec forma conscientiae sui, nec alia ulla. 

Jam  autem in illis conscientiae suae modis, dum eos ad se 

re fer t ,  sibique eorum est conscia, totam rerum universita

tem percipit —  eo scilicet modo et g radu ,  quo sibi hujus 

quovis temporis puncto est conscia ; nam modis et gradibus 

admodum diversis id fieri potest. Quae cum ita sint,  ad 

eam pertinent etiam res illae omnes tamquam et determina

tiones ejus et perceptiones; nam quod non hujus est gene

r is ,  id ab ipsa non percipitur,  ut jam dudum monstravimus. 

E t quoniam haec omnia de quavis mente similiter dici pos

sunt ,  non de una tantum vel al tera, necesse es t,  etiam men

tem cujusque nostrum eadem ratione ad aliam omnem per

t ine re ,  quippe cum et ipsa idem ad universum sit referenda.

Nimirum nos Anaxagorae dictum amplectimur, quam

quam sensu non nihil mutato: iv  n u v r i  n x v r x ,  in singulis to

tum quodammodo inest universum, ut et in monade omni 

Leibniziana. Una enim et eadem infinita conscientia sui et 

vita inest re vera in omnibus et singulis formis i ) ,  quemad

modum eadem notio gencrica extensionis in omnibus figuris 

scu notionibus geometricis. E t  ut per illam hae unitatem 

habent,  et unum quiddam constituunt totum, ita esse ennino 

in hoc toto non possunt, quae et quales jam sunt, nisi per 

eas relationes suas inter sc ipsas, quibus in unitate illa 

consistunt. Quae cum sit vera earum vis et conditio, fieri

i )  V. p. 3.



non potest,  ut ulla conscia sibi sit sui ipsius, nisi sibi item 
sit conscia relationum suarum ad lotum, et idcirco ceteras 
quoque omnes percipiat —  quantocumquo gradu id assequi 
valeat. Neque enim relatio umquam percipitur sine relato, 
neque magis totum ut tale sine partibus, nui re vera ordine 
inverso. Et sio quiden» bis quoque argumentis pa te t ,  in 
singula quaque forma reliquas omnes inesse et percipi tam
quam determinationes ejus ac perceptiones.

Praeterea vero si nibil in mentem extrinsecus inferri 
potest, cum ea non spatio et extensione, sed vita et con
scientia sui terminatur,  hinc quoque colligere licebit , omnia 
in ca quodammodo jam contineri, idcoque non nisi in ipsa 
ei explicari, si quidem ipsa sibi se explicet. Nam quod res 
quaedam externae sunt vel in spatio, id ad contrarium pro- 
bdndurn nibil valet, quum tamen illae nisi in nostra mente 
nobis non sint tales. Q uid? quod est ipsum illud e x t r a  
vel s p a t i u m  nibil aliud, nisi modus percipiendi nd nostram 
mentem finitam perlinens; nam quale extra vel praeter hanc 
esse existimetur, id ut non modo nobis plane est incognitum, 
ita ne in sermone quidem nostro est enarrabile. Omnis enim 
nostra oratio nostrarum perceptionum est effectio atque sig
num,  neque praeter eas quidquam re vera exprimit aut sig
nificat. Ut igitur de spatio nos loqui possimus, ct nostra 
in mente et nostra perceptio id esse debet.

Illud autem vix opus esse v idetur,  ut admoneamus, 
universum non esse iu omni mente modo eodem, sed aliter 
quodammodo in al ia ,  pro diverso respectu et perfectionis 
g radu , quo ab unaquaque percipiatur. Etenim a sola mente 
divinavere percipitur et absolute, ita ut re vera totum quan
tum hujus constet notionibus i ) ;  a ceteris autem omnibus 
relative tantum percipitur et imperfecte, modis et gradibus 
diversissimis —  partim magis a c t u  scu clare, partim ma
gis p o t e n t i a  sive obscure. Quatenus vero aliter ab alia

l )  Conf. p. p. 7 . 9 . «i «eqq.


