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 Wyobra¿amy sobie, ¿e cz³owieka i robaka dzieli ogrom-
ny dystans i ró¿nica w wiedzy, mocy etc. Mo¿na sobie 
wyobraziæ, ¿e podobny dystans dzieli cz³owieka i Boga, 
a [nawet] nieskoñczenie wiêkszy. 

[folio 52]

 W naszych umys³ach odnajdujemy ogromn¹ liczbê /ró¿-
nych/ idei. Mo¿emy sobie wyobraziæ, ¿e w Bogu jest ich 
jeszcze wiêcej, tzn. ¿e nasze sw¹ liczb¹ czy te¿ liczba na-
szych jest wzglêdem tamtych znikoma. S³owa: „ró¿nica” 
i „liczba”, „stare” i „znane” stosujemy do tego, co nie-
znane; wszelako jestem uwik³any w s³owa; nie mo¿e byæ 
inaczej. 

 Wszystkim /Najwa¿niejszym/, co robiê b¹dŸ do czego aspi-
rujê, jest jedynie usuniêcie mg³y czy te¿ zas³ony s³ów. 
Za jej to przyczyn¹ powstawa³a niewiedza i zamêt. Ona 
to gubi³a scholastyków i matematyków, prawników i du-
chownych. 

 Wielk¹ przyczyn¹ zagmatwania i mroku w podejœciu do 
[kwestii] woli jest to, ¿e wyobra¿amy sobie, i¿ jest ona 
/jakimœ/ przedmiotem myœli (mówi¹c za ludem), mnie-
mamy, i¿ tak jak ka¿d¹ z naszych idej mo¿emy j¹ postrze-
gaæ, kontemplowaæ i ogl¹daæ, podczas gdy w rzeczywistoœci 
nie jest ona ¿adn¹ ide¹ ani te¿ nie istnieje ¿adna jej idea. 
Jest ona toto coelo ró¿na od rozumu, tj. od wszystkich 
naszych idej. A jeœli powiecie, ¿e wola (lub raczej chce-
nie) to jakaœ rzecz [something], odpowiem, ¿e mamy do 
czynienia z homonimi¹, gdy s³owo „wola” „rzecz” sto-
sujemy do idej, aktów chcenia, rozumu i woli. Wszyst-
kie idee s¹ pasywne, akty chcenia aktywne […].
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[folio 53]

 „Rzecz” i „idea” to s³owa o niemal tym samym zakresie 
i znaczeniu. Dlaczego tedy nie u¿ywam s³owa „rzecz”? 
OdpowiedŸ: poniewa¿ [s³owo] „rzecz” posiada szersze 
[znaczenie] ni¿ [s³owo] „idea”. [S³owo] „rzecz” obejmu-
je tak¿e akty chcenia lub czynnoœci. Otó¿ te nie s¹ ¿ad-
nymi ideami. 

 Postrzeganie bez chcenia mo¿e istnieæ. Kwestia: czy mo¿e 
istnieæ chcenie bez postrzegania?

 Istnienie jest nie do pojêcia bez postrzegania i chcenia, 
nie jest od nich niczym ró¿nym. 

 Nb. wzrokiem i dotykiem spostrzec mo¿na równoczeœnie 
kilka wyraŸnych idei. Nie jest zaœ tak w wypadku innych 
zmys³ów. To przede wszystkim w³aœnie owa ró¿norakoœæ 
wra¿eñ w innych zmys³ach, choæ nieraz i w dotyku oraz 
wzroku ( jak równie¿ ró¿norakoœæ aktów chcenia, któ-
rych nie mo¿e byæ naraz wiêcej ni¿ jeden, lub raczej wy-
daje siê, ¿e nie mo¿e, mam bowiem co do tego w¹tp-
liwoœci), dostarcza nam idei czasu czy te¿ jest samym 
czasem. 

 Co te¿ Samotnik s¹dzi³by o liczbie?

 Istniej¹ idee wrodzone, tj. idee stworzone wraz z nami. 

 Wydaje siê, i¿ Locke jest w b³êdzie, twierdz¹c, ¿e myœl 
nie nale¿y do istoty umys³u48. 
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