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 נייעם א אין ווערק אלטעם אן איז ביכעלע קליינע דיזעם
 ארום מיט ליכט דאס דערזעהען מאל ער׳טטען צום האט עס קלייד.

 געווארען ארויסגעגעבען איז עם וואו לאנדאן, אין צוריק יאהר צעהן
 געווען איז גרופע דיא וויסענשאפטס־פערברייטערם/ "גרופע א פון

 מיטעל אין ארים נרופען, אזעלכע אלע ווי אבער, אירעען, אין רייף
 ארויפצונעבען געווען איז פלאן איהר דורכצופיהרען. אידעען איהרע

 וועל־ צו בראיטורען נאטורוויסענשאפטליבע פון סעריע גאנצע א
 בעדויערן, צום איינלייטונג. דיא בלויז זיין געדארפט האט דיזע כער

 איינ־ דיא איויסצוגעבען אלם עררייכט קוים מיטעל איהרע האבען
 ער־ איז קינר ליטערארייטעם לעצטעם און ערשטעם איהר לייטונג.
 פאטער גייסטליכער זיין ראם קלייד, ארימען אזאן אין יטיענען

איהם. אויף קוקען צו געשעהמט זיר האט
 אוני ערשיינט ווערק רעמזעלבען פון אויפגאבע צווייטע היזע

 האבען הבתים בעלי נייע ריא אומשטענרען. גינסטיגערע פיעל טער
 ראם וועלט דער אויף ארויסצולאזען אום נור ניט מיטעל דיא

 זייא נאר אנצוג, פיינעם א אין קינר ליטערארייטע צעהניאהריגע
 אוג־ נוטצליכע העכסט דיא פארטצוזעצען מיטעל דיא אויך האבען

 מיט צוזאמען אבגעיירש׳ענט האבען זייא וועלכע טערנעהמונג,
 נא־ דיא גרופפע. לאנדאנער פער׳טטארבענער דער פון ווערק דיעזען

 טהעארעטיקער לאנראנער ריא וועלכע פעריע, טורוויסענשאפטליכע
 ניו־יארקער דיא פון גייט געפלאנט, ענטהוזיאזמום מיט האבען

 דיא ווערן. אויסגעפיהרט ענערגי׳ע אבער קאלטבלוטיג פראקטיקער
 ־. נאר דערזעלבער, בלייבט פערפאסער דער דיזעלבע, בלייבט אידעע

אנדערע. זיינען ארויפגעבער דיא
 און קינדער פאר ניט געווארען געשריעבען איז ברא׳טורע דיא

 צו בלויז איז לעזען פון צוועק דער וועלכע פאר אזעלכע, פאר ניט



 “אנעק קיין וויטצען, קיין נעפינען ניט דא וועט איהר זיך. אמוזירען
 קיין און אויסדריקע רונקעלע קיינע פראזען, הויכע קיין דאטען,
 דער וויא פראסט און קלאר אזוי אויסנעדריקט איז אלעס וואסער.

 איב־ קיין פראזע, איברינע קיין שטאנדע. אים נור איז פערפאסער
 קלאהר ;קלאהר צייט דערזעלבער צו און געדיכט ;ווארט ריגעס

 אטווייניגסטען דאם, ווערטעד. ווייניגע אין פיעלעס ;קורץ און
 דורכצולוי־ ניט לעזער רעם ראטה איך אויפגאבע. מיין געווען איז
 וויא מעהר ניט לעזען צו נאר אבענד, איין אין ברא׳נןורע דיא פען
 קא־ פאלגענדען רעם אנצופאנגען ניט און טאג, א קאפיטעל איין

 פער־ פאלקאמען האט ער אז איבערצייגט, ניט איז ער ביז פיטעל
 וועט לעזער רער אז האך, איך און פריהערדיגען. רעם שטאנען

ראטה. א איהם גיעב איך וואם ענט^ולדיגען, מיך
ב. ט.



1 
נאטור. דיא

 אללעס, פערשטיין מען דארך "נאטור" ווארט רעם אונטער
 זון, דיא ערד, דער אייך אללעם און ערד דיא :עקזיסטירט וואס
 צווי^ען און זיי אויח איז וואם אללעס און שטערן, אללע לבנה, ריא
 ניט פערשטיין אבער טען דארך "נאטור" ווארט דעם אונטער זיי.
 טיט ט ר י ס ס א פ וואם אללעם אויך זאנדערן ן, ע כ א ז נור

 ריא נור ניט זאכען. פון ן ע ג נ ו ר ע ד נ ע אללע ז, ע כ א ז
 ־ ע ב איהר אויך זאנרערן נאטור, רער צו באלאנגט אלליין ערד

 איהר אין ענדערונגען אללע און ענטוויקלונג איהר ג, נ ו ג ע ו ו
 נאטור דיא אויסזעהן. אויסערען איהר אין און צויטטאנד איננערן

 ־ ר ע אללע און זאכען אללע : אללעס אלזא, איז,
 שרייב, איך וועלכען אויך פאפיער, ראם ן. ע ג נ ו נ י י ש

 ראם זעה איך וועלכע טיט אוינען, מיינע נאטור, דער צו בעלאנגט
 אידעע טיין ענדליך, אין, נאטור דער צו אויך בעלאנגען פאפיער,

 רער צו אויך געלאנגט פאפיער רעם וועגען פאריטטעלונג אדער
נאטור.

 םענש־ דאם און נאטור, רער פון ל י י• ה ט א איז מענש דער
 נא־ דיא נאטור. דער פין לעבען דעם פון טהייל א איז לעבען ליכע
 דער אין עקזיסטירט וואס זאך, יעדע ;לעבען טיט פולל איז טור

 ריזע פון סוממע דיא אוז לעבען, ספעציעללען איהר לעבט נאטור,
 נאטור. גאנצער דער פון לעבען דאם בילדעט לעבען סארטען אללע

ע ב ע ל פון און ע ט ד י ו ט פון ניט ווייסט וויססעניטאפט דיא
 ם ע ש י נ א ג ר א נור אונטעריטיידעט זיא זאכען. יע ג י ד

)ארגאנען(, ר ע ד י ג האבען וואס זאכען אזעלכע פון לעבען
 איז עם גלידער. קיין ניט האבען וואם זאכען אזעלכע פון לעבען און
 איממ;)ר זיך זאלל וועלכע וועלט, רער אין זאך קיין פאראן ניט

 בלייבען איממער זאלל וועלכער צושטאנד, דעמזעלבען אין געפינען
 אוג־ ׳טטענדינער, א אין זיך געפינט אללעס ;זעלבע דאס און איינס

 סע־ איין אויח אפילו איז מעניט רער ענדערונג. אויפהערעני־ער
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 איממער נעהט איהם אין ווייל דערזעלבער, און איינער ניט קונדע
 נ. נ ו ר ע ט ש ר ע צ און ן ע ם א ש פון פראצעסם א פאר
 איממער האלט בא׳עטייט, קערפער אונזער וועלכען פון ׳עטאר, דער
 אורינע דיא זיך. צער׳עטערען איין אין און זיך בילדען איין אין

 קערפער, אונזער פון ׳עטאר ^ער׳עטערטען רעם זיר אין ענטהאלט
 רעם זיף אין ענטהאלט טרינקען, און עססען מיר וואס ראם און

 וועלכער שטאר, נייער זיך בילדעט עם וועלכען פון מאטעריאל,
 קיינמאל איז ים דער צער׳עטערטעז. רעם פון פלאץ רעם פארנעמט

 סעקונדע, יערע זיר בייטען טייכען דיא דערזעלבער, און איינער
וו. ז. א. דיזעלבע, און אייגע ניט מאל קיין זיינען בערג דיא

 באמערקען צו אום פיין נענוג ניט זיינען געפיהלען אונזערע
 וויססעג־ דיא אבער ענרערונגען, קליינע אונעניליר ריעזע אללע

 בארג, א אויר קוקט איהר ווען דערצו. מיטעל גענוג האט ׳עאפט
 סעקונדע, יערע זיר ענדערט ער וויא באמערקען ניט איהר קענט
 ן וו. ז. א. רעגען, ווינטען, פון צער׳עטערט ביסלעכווייז ווערט ער וויא

 בארג זעלבען רעם אויר טאן קוק א קענען וואלט איהר ווען אבער
 ׳עוין איז ער אז געזעהען, איהר וואלט ארום, יאהר 100,000 אין

פריהער. וויא דערזעלבער ניט ווייט
 ריא ווייל !ניין נאטור? דער אויסער עטוואם פאראן איז

 ז י א ר ו ט א נ דיא נור. עקזיסטירט וואס אללעס איז נאטור
 אדער, ענד, אן און אנהייב אן נאטור דיא האט ם. ו ט ע מ ו א

 דער־ ווידער !ניין גרענעץ? א נאטור דיא האט געזאגט, בעססער
 געהאט וואלט נאטור דיא ווען אללעם. איז נאטור דיא ווייל פאר

 אריבער איהר, אויסער עטוואס עקזיסטירט וואלט ראן גרענעץ, א
 אונמעגליר איז דערפאר און אללעם איז נאטור דיא גרענעץ. רעם
 ר ו ט א נ א י ד באשריינקט. איז זיא אז פארצו׳עטעללען, זיר

 אן געהאט איז עם ווען וועלט דיא האט ך. י ל ד נ ע נ ו א איז
 עם ווען וועלט רער פון עקזיסטענץ דיא האט ה. ד. — אנהייב,

 איי־ פון עקזיסטירט נאטיר דיא ארער — ? אנהייב אן געהאט איז
 עקזיסטי־ צו אויפהערען איז עם ווען נאטור דיא וועט ? אן ביג
פאר איז דעסטוועגען פון באווייזען, ניט עם קען מי אבוואהל ? רען
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 ריא אז אונרענקבאר, גאנץ פערשטאנר וויססענשאפטליכען רעם
 איז עם ווען זאלל ׳יא אז אדער אנהייב אן האבען זאלל נאטור
 דיא אלעס, איז ר ו ט א נ ריא ענךע. אן האבען

ק נ י י ר ש ע ב נ ו א און ך י ל ר נ ע נ ו א איז ר ו ט א נ
ג. י ב י י א איז ר ו ט א נ דיא ר, א ב

2
נאטור. דער אין פלאץ זיין און מענש דער

 רער פון ציהרונג דיא פאר געוויינליך זיך האלט מענש דער
 דער אין וועזען בעסטע און העכסטע דאס^שענסטע, פאר :אטור,
 זיין געווען וואלט זיא וויא אזוי נאטור דיא אויר קוקט ער נאטור.

 באשא־ וואלט זיא וויא אזוי ;הבית בעל איהר — ער און שקלאר,
 כדי טאג בייא שיינט זון דיא איהם. פאר ספעציעל געווארען פען
 בייא שיינט לבנה דיא ;ווארעם און ליכטיג זיין איהם זאלל עם

 כרי פאלט רעגען רער ;גיין צו אהיים וויא זעהן, זאל ער כדי נאכט
 וועלט, רער אויר עקזיסטירען אקסען ;וואקסען זאל תבואה זיין
 זאלל ער כדי בהמות אין מיטטאג, צו פלייש האבען זאלל ער כרי

 דיא מיהלען, זיינע פאר בלאזט ווינט רער ;טהעע צום מילר האבען
 כדי עקזיסטירען בערג דיא שיפפען, זיינע פאר פליססען טייכען

 זאלל ער כדי שמעקען בלומען דיא און באוואונדערן, זיי זאלל ער
 נאטור ־ מוטטער גוטע דיא — ווארט איין מיט פערגניגען. האבען
 דענקט אזוי — מענש. רעם — ליעבלינג איהר פאר אללעם טהוט

 אבער דיכטער, אונזערע ווייניגסטען צום זינגען אזוי מענש, רער
 ריזע חוץ — מענש, רער ניט רען האט ? אזוי ווירקליך עם איז

 אנדערע טויזענדער און כאלעריע דיא אויך — גליקען אללע
 פערברע־ און רואינירען וועלכע שרפות, ניט דען ער האט ? מנפות

 בלי־ און רוננערן ערדציטטערניססע, ניט רען ער האט ;איהם נען
 וועלר, און איהם עססען וועלכע ווערים, ניט רען ער האט ;צען

 יעדען אויר היטען ניט רען זיף ער מוז ? איהם צורייסען ורעלכע
 פאר איממער כמעט ניט רען ער שטארבט און טויט, ןזםאר טריט

 נאטור ריא ניט עקזיסטירט ווירקליכקייט רער אין צייט? רער
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 דיא פאר ניט עקזיסטירט זיא וויא אזוי מענשען, רעם פאר
 טייכען. ריא פאר און בערג דיא פאר וועלר, ריא פאר ווערים,

 זיינען אלע ווייל גלייך, אללעם און אללע זיינען נאטור רער פאר
 אן נור איז וועזען באזונדערע יעדעם און איהר, פון טהיילע נור

 יעצט איז מענש רער ווען איהר. פון טהייל קליינער אונעניליר
 הערר־ א ווירקליר איז ער ווען נאטור, רער אין מאכט א ווירקליך

 קרעפטען ־ נאטור דיא באנוצט ער ווען חיות, אללע איבער שער
 קיט־ נאטור ריא וואם דערפאר, ניט ראם איז — ציעלע, זיינע פאר

 קיט־ אלליין ער וואם רערפאר, זאנדערן איהם, איבער זיר מערט
 ווע־ זארגט און טראכט אלליין ער וואס זיר, איבער זיר מערט

זיר. געז
 דיא ווען צוריק, טויזענד 30 אדער 20 יאחר א טיט

 מענש רער ווען קיידהייט, איחר אין געווען נאר איז מענשהייט
 אפפע, אן פון פיעל זעהר אונטערשיידעט ניט נאר זיר האט
 אלעס איז ראן — שוואר, זעהר געווען נאר איז פערשטאנד זיין ווען
 :שרעקען א און געהיימניסם א איהם פאר געווען נאטור רער אין

 אין פערשטאנען ניט גאר נאר האט ער ווייל — געהיימניסס, א
 זיא פארשטייענריג ניט וואס רערפאר, — שרעקען, א און איהר,
 פיעלע אונענדליר דיא פאר זיר פארהיטען געקענט ניט ער האט

 און שריט יעדען אויר באגעגנען פלענט ער וועלכע נעפאהרען,
 רער טיט קאמפר ביטערער א געווען איז לעבען גאנצער זיין טריטט.

 זעלטען ער פלעגט קאמפר ריעזען אין און נאטור, אונהערצליכער
 קאמפר אונאויפהערליכער ביטערע, ריעזער אבער זיעגער. רער זיין

 פערשטאנד. זיין ענטוויקעלט ביסלעכווייז האט לעבען רעם פאר
 ן י י ט ש ר א פ קעננען צו אנגעהויבען ביסלעכווייז האט ער

 פארשטיין צו אנגעהויבען האט ער מעהר וואס און נאטור, דיא
 פאר זיר שרעקען צו אנגעהויבען ער האט ווייניגער דעסטא זיא,

 גע־ א געוועז איהם פאר איז נאטור דיא וויא לאנג, אזוי איהר.
 זיר האט און שקלאר איהר אלם באטראכט זיר ער האט היימניסס,

 אנגעהויבען האט .ער ריא גיר אזוי אבער שוואך שרעקליר געפיהלט
 און פרייער אלץ פיהלען צו אננעהויבען זיר ער האט זיא, קענען צו
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 פאר זיף ׳טרעקען צו אויפגעהערט נור ניט האט ער שטארקער.
 קרעם־ איהרע אויסצונוצען אנגעהויבען אפילו האט ער נאר איהר,

 לייכטער לעבען זיין מאכען צו אום ה. ד. ציעלען, זיינע פאר טען
 שרעקען, פריהער איהם פלעגט וועלכער ווינט, רער בעססער. און

 וועל־ אין טייר, רער ;מיהלעי זיינע טרייבען צו אנגעהויבען האט
 אנגעהוי־ האט ווערן, צו דערטרונקען האבען מורא פלעגט ער כען
 וועלכע פאר חיות, דיא ;שיפפען זיינע זיר אויר טראגען צו בען
 איהם, דיענען צו אננעהויבען האבען אנטלויפען, פריהער פלעגט ער
 מיט מענשהייט טאלצע5ע יעצטיגע דיא ביי אוועק נעהמט וו. ז. א.

 און — נאטור, רער פון וויססען און קעננען גאנצעם איהר אמאל
 א אין אז הילפלאז, אזוי ׳טוואר, אזוי ווערן אמאל מיט וועט זיא

 מלנזער פערשווינדען. גאנצען אין מוזען זיא וועט צייט קורצע נאנץ
 פער׳טטעהען און יענען מיר וואם רעם, אין ליעגט מאכט גאנצע

 ווייט זעהר רערוויילע נ$ר איז קעננען אונזער אבוואהל נאטור, ריא
 בא־ מענ^הייט רער פון פראגרעסס גאנצער רער פאלקאממען. פון

 פערגרע־ אונאויפהערליכער רער אין גענומען גרונדע אין ׳טטייט
 מענשהייט רער געשיכטע דיא נאטור. דיא קעננען זיין פון סערונג

 רער און ען1מענע רעם צווישען קאמפר רעם פון געשיכטע דיא איז
 פון בעפרייאונג ביסלעכווייזער אונזער פון גע׳טיכטע דיא נאטור,

 נא־ דער פון עראבערונג ביסלעכווייזער אונזער פון נאטור, רער
 ם, ס י נ ר ע ט ס נ י פ איז אונוויססענהייט טור.

ס י ו ו ט, י י ק ג י ז א ל פ ל י ה און ט י י ק כ א ו ו ש
פרייר. און ליכט ט, מאב איז ז ע ם

3.
נאטור. דיא לערנען צו מיטעל אונזערע

 רער ? נאטור ריא לערנען צו מענש רער האט מיטטעל וועלכע
 ביכער. און לעהרער :זאגען וואהרשיינליר העכסט וועט לעזער
 נאטור דיא קעננען וואנען פון ענטפער. קיין ניט איז ראם אבער

 קען און אנדערע? לערנען אדער ביכער ׳ערייבען וואס יעניגע דיא
 אום ? כיכער אהן און לעהרער אהן נאטור דיא לערנען ניט רען מען
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 ראך מען מוז אנרערע פאר ביכער שרייבען אדער אנדערע קערנען צו
 ביכיער. אהן און לעהרער אהן נאטור, דיא לערנען אליין פריהער

 *פינן דיא דורך מעגליך איז ראם מעגליך? ראם איז ז^ע וויא
 חיות( העכערע אלע מיט )צוזאממען מענש רער וועלכע חושים,

 ווערק־ אלס מענשען רעש ריעגען וועלכע חושים, דיעזע בעזיצט.
 :פאלגענדע זייגען גאטור, דיא לערנען צום און קעננען צום צייגע

 זייגען ארגאן זיין וואם זעהען(, פון זיגן )רער הריאה חוש רער (1
 זיין וואם הערען(, פון זיגן )רער השמועה חוש רער (2 אויגען, דיא

 ריעכען פון זינן )רער הריח חוש רער (3 אויערען, דיא זייגען ארגאן
 הטעם חוש רער (4 נאז. רער איז ארגאן זיין וואס שמעקען(, אדער
 (5 און צוגג רער איז ארגאן זיין וואס געשמאק(, פון זיגן )רער
 וואס אנטאפען(, אדער בעריהרען פון זינן )רער המישוש חוש רער
 בעזאנדערס און זערפער גאנצען רעם פון הויט דיא איז ארגאן זיין
 אוי־ זייגע מיט נאטור דיא לערנען קען מענש רער פינגער. דיא פון

 רעם מיט נאטור דיא לערנט ער הויט. און צונג גאז, אויערען, גען,
 און זיא, פארזוכט ייא, ריעכט זיא, הערט זיא, זעהט ער וואס

 לערנען צו מיטטעל איינציגע אונזערע זיינען ראם אן. זיא טאפט
 צו אימשטאנדע מיר זיינען אויגען אונזערע צוליעב נאטור. ריא

 און ליכט ווייטקייט, גרויםקייט, פארמען, קאלירען, באגרייפען
 ניט קעננען מיר וואט אנריהרען, ניט קעננען מיר וואס אללעס,

 וו.(. ז. א. שטערן ׳זון דיא היממעל, רעם ב. צ. )וויא דערגרייכען
 טע־ בעגרייפען צו שטאנדע אים מיר זיינען אויערען אונזערע צוליעב

 באגרייפען נאז רער צוליעב וו. ז. א. ווייטקייט, שטיממען, נער,
 פערשיעדענע — צונג רעם צוליעב גערוכען. פערשיעדענע מיר

 פון ארגאן רעם צוליעב ריכטיגער אדער הויט רער צוליעב טעמים,
 באגרייפען צו אימשטאנדע מיר זיינען — בעריהרען, אנטאפען,

 און גראב גלאט, ניט אין גלאט ווארעם, און קאלט ווייך, און הארט
 זיינען, זיננע אונזערע שארפער וואם וו. ז. א. טרוקען און נאם דינן,

 פערקעהרט און נאטור דיא לערנען מיד קעננען בעססער דעסטא
 לער־ מיר קעננען ווייניגער דעסטא — זיינען זיי שוואכער וואס —
בע־ קען זיננע פינך אללע באזיצט וואס מענש, א נאטור. ריא נען
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 ארעד פיער נור באזיצט וואם רער, וויא נאטור דיא לערנען □ער
 פאר וועלט, האלבע א ניט עקזיסטירט בלינדען א פאר זיננע. ררייא

 ווען וועלט. פיערטעל דריי ניט עקזיסטירט טויבען און בלינדען א
 אזא וואלט ראן ייננע, שום אהן מענש א מעגליך זיין זאל עם

נאטור. דיא איבער באנריעך שום קיין האבען געקענט ניט מענש
 אבער נאטור, ריא לערנען מיר קענען זיננע אונזערע צוליעב

 אללעמען נאך זיינען זיננע אונזערע אז פערגעססען, ניט דארך מי
 איז וואם מענשען, א פאר זיך שטעללט לערנען. צום ווערקצייגע נור
 וועלכע צו לאך, פינסטערער א אין פארשפארט לעבען גאנצען זיין
 אזא :גערויש קיין און ליכט היין צו ניט קיינמאל קומט עם

 דעסט־ פון וועט זיננע פינך אלע באזיצען מעג ער אבוואהל מענש,
 צו אום נאטור. רער איבער בעגריף קליינעם זעהר א האבען וועגען
 רער מיטטען אין לעבען זאגען צו זא מען מוז נאטור, דיא קענען

נאטור. רער מיט בעריהרונג שטענדיגער א אין זיין נאטור,
 געניעגענד, גענומען, אליין זיננע, פינך אונזערע אבער זיינען

 האט אייך פון יערערער ניט. געווים נאטור? דיא לערנען צו אום
 זאך א אויר קוקען קען מענש א אז באמערקט מאל איין ניט געוויס

 אין און גערויש א העדין קען זיא, זעהן ניט דעסטווענען פון און
 פיה־ ניט און עססען קען איהם, באמערקען ניט צייט דערזעלבער

 איז ווארום וו. ז. א. עסט ער וואס ראם האט טעם א פאר וואם לען
 אי־ ט י נ ט כ א ר ט ער ווייל דערפאר, איינפאך ? אזוי ראם
 זיינען זיננע אונזערע ניט. ס ע באגרייפט ער ווייל רעם, בער
 אהן ווירקען זייא ווען אבער ע, ג י י צ ק ר ע ו ו אונזערע נור

 פון קומט ראן — פערשטאנד, אונזער אהן ה. ד. הבית, בעל רעם
 נאטור דיא ארוים. ניט גאר ארבייט, זייער פון ווירקונג, זייער

 איינ־ דיעזע ;זיננע אונזערע אויח ק ו ר ר נ י י א אן נור מאכט
 מארך, צום נערווען דיא דורך איבערגעגעבען זאפארט ווערן דריקע

 איינדריקע דיעזע פון ווערען מארך רעם פון ארבייט דיא דורך און
 דעם אהן ן. ע ע ר י א ע, ם י ר ג ע ב ן, ע ג נ ו ל ל ע ט ש ר א פ —

 אזוי מענש דער קען קאפח־מארך, דעם ארגאן, זיין און פערשטאנך
 אר־ זייערע מיט זיננען זיינע אהן וויא נאטור, דיא לערנען ווייניג
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 זיי־ נאטור די לערנען צ,"ם ווערקצייגע אדער מיטעל אונזערע נאנען.
 פער־ שבל, אונזער מיט צוזאמען זיננע פינך אונזערע פאלגליך, נען

 איינציגער רער קענען. צום מיטעל אנרער קיין גיעבט עם שטאנר.
 זיג־ אונזערע דורך גייט פערשטאנד אונזער צו נאטור רער פון וועג
 אונז צו געקומען איז נאטור רער פון קענען מיר וואם אללעם, נע,
 את־ אויך געמאכט האט נאטור ריא וועלכע איינרריקע, דיא פון נור

 איבערגעטראגען נערווען דיא דורך זיינען וועלכע און זיננע, זערע
 דער אהן פערשטאנר. פון ארגאן דעם — קאפך־מארך צום געווארען

 פארשטע־ קיינע — איינדריקע אהן איינדריקע, סיינע — נאטור
אירעען. בעגריפע, לונגען,

4.
 גרענצען דיא אדער נאטור דיא לערנען קענען מיר ווייט וויא

פערשטאנד. אונזער פון
 לערנען צו האט מענש דער מיטטעל וועלכע פראגע, דער נאך

 פרא־ דיא גלייך זיך שטעלט זיא, לערענט ער וויא אדער נאטור דיא
 ווייט וויא און נאטור דיא לערנען מענש רער קען ווייט וויא :נע

 דיא פון איינע איז דאס ריכטיג. זיין קען נאטור דיא קענען זיין
 איידער ווערן פערענטפערט דארפען וועלכע פראגען, וויכטיגסטע

נאטור. דיא שטודירען צו אן הויבט מי
 נאטור, דיא קענען אינזער באשטייט אייגענטליך, וואס, אין

 נע־ לאמיר נאטור? רער פון מיר ווייפען אייגענטליך, וואם, אדער
 ווער זאלץ. רופט מי וועלכע זאכע, נאטור א ביישפיעל א אלם מען

 וויי־ אללע זאלץ? אזוינס איז ראם וואם אייגענטליך, ניט, ווייסט
 זאלץ, אזוינס איז עס וואס אימיצען, פרעגען יעצט לאמיר סען.
 וועט פראגע ריזער אייך זאך. דיעזער אין פערשטעהט ער וואם

 וואס ס, א וו ט ע איז זאל/י : פאלנענדעס ענטפערן געוויס אונז ער
 איז וואם ;געזאלצען רופט מי וועלכען טעם, ספעציעללען א האט

 א. וואסער, אין צוגייט וואס לייכט, זיך צורייבט וואם לעכערדיג,
 פרא־ ריא אויך ענטפער פולער א ראם רען ■איז אבער וו. .ז א. וו. ז.

 וואס ענטפער דיזער רען ערקלערט זאלץ? אזוינס איז וואס גע;
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 ווייסען וואם ? זאלץ רופט מי וואם עטוואם, ראם אזוינם איז עם
 וועגען ם, א וו ט ע דיעזעס וועגען ענטפער, רעם נאך יעצט, מיר

 דיזעם וועלכע אייגענשאפטען, פערשידענע נור ווייסען מיר ? זאל״ז
 אונ־ וועלכע אייגענשאפטען, דיא ווייסען מיר ;באזיצט עטוואם

 איי- אללע ריזע אבער נאטור־זאכען. אנרערע פון זאלץ טערשיידען
 ס, א ו ו ט ע צו בעלאנגען ם, א ו ו ט ע אין זיך געפינען גענשאפטען

 ראם אזוינם ראם איז וואס־זשע עטוואם. פון אייגענשאפטען זיינען
 ראם און ניט קיינער ווייס ראם ניט, מיר ווייסען ראם ? ם א ו ו ט ע

 מין ספעציעלען ריעזען רופען מיר וויסען. ניט מאל קיין מיר וועלן
 זיך אין ענטהאלט אליין נאמען רער אבער זאלץ, — ס א וו ט ע

 רו־ מיר וואם ראם גרונד אין איז וואס רעם וועגען ערקלערונג היין
 פער־ מיט זאך זעלבע דיא רופען פעלקער פערשיעדענע זאלץ. פען

 ראם נור זיינען נעמען פערשידענע אלע ריזע און נעמען, שידענע
 מענשען וועלכע עטיקעטען לייבעלם, רופען ענגלענדער ריא וואם

 פון זאך איין אונטערשידען צו שפראכע רער אין אום בענוצען,
 נעמען ניט זאלט איהר זאך אנדער איין פיר וואס אנדערער. איין
 אויסגעפינען וועט איהר :זעלבע ראם האבען אלץ איהר וועט

 ענטרעקען ניט מאל קיין וועט איהר אבער אייגענשאפטען.
 יענע אדער דיעזע וועלכען אין ואם, עטו ראם אזוינם איז וואס

 נ־ ו א :ווייניג נאך איז ראם אבער זיך. געפינען אייגענשאפטען
 צוויי־ אויך איז ן ע ט פ א ש נ ע יג י א פון בעגריך זער

 וואס _ ודיים, אין קרייר אז ב., צ. זאגט איהר ווען פעלהאפט.
 אונבע־ דאם אז דערמיט, בעהויפטעט איהר רערמיט? איהר מיינט

 ספע־ א מאכט "קרייד", רופען מיר וועלכעם ם, א ו ו ט ע קאנטע
 דיא ארגאן זיין )דורך זעהן פון זינן אייער אויר איינדרוק ציעלען

 אונטער־ צו אום "ווייס", מען רופט איינדרוק דיעזען און אויגען(,
 "רויט", רופען מיר וועלכע איינדריקע, אנרערע פון איהם שיידען
 שניי אדער קרייד אז זאגט איהר ווען וו. ז. א. "שווארץ", "בלוי",

 ן א זיינען זאכען דיעזע אז דערמיט, ניט איהר מיינט ווייס, זיינען
 ווייס, אייך פאר זיינען זיי ראם זאנרערן ווייס, ך י ז ר י ם ן ו א

 זיי־ עם ווייס. אלס זיי בעגרייפט זיננען אייערע מיט ,ר ה י א ראם
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 געוויסע אונטערשיידען ניט קענען וועלכע מענשען, פאראן נען
 אונטערשיי־ מענשען ווילדע בלוי. אדער רויט ב. צ. וויא קולירען,

 ארטיסט, אן און מענשען, ציוויליזירטע אלם קולירען ווייניגער רען
 פאר־ פערשיידענע מיט טאהן צו אימער האט וועלכער מאהלער, א

 קולירען, פון שאטונגען אזעלכע אונטערשיידען צו פעהיג איז בען,
 בעמערקען. צו אימשטאנדע ניט איז מענש געוויינליכער א וועלכע

 פון ציוויליזירטער א קולירען, 3—2 פון נור ווייס מענש ווילדער א
 מעהר נאף אונטערשיידען קען מאהלער א און קולירען, מעהר פיעל

 אונטערשיי־ צו אום שוואך צו איז זעהן פון זינן אונזער קולירען.
 רעם ביז קוליר איין פון איבערגענגע פיעלע אונענרליף ריא רען

 ווע־ קענען וואלטען אויגען אונזערע אז פאר, זיך שטעלט צווייטען.
 מיר וואלטען ראן — יעצט, זיינען זיי וויא פיינער מאל 1000 רען

 15—20,000 — קולירען, 20־15 שטאט אונטערשיידען געקענט
 קולירען 15—20,000 דיעזע וואלטען אלענפאלם אבער קולירען.

 פרשי־ בעגרייפען וואלטען מיר ז; נ ו א פאר נור קולירען געווען
 זאכען דיעזע צי אבער קולירען, 15—20,000 אונטער זאכען דענע

 ניט מיר וואלטען ראם—זיך, פיר און אן קולירען דיעזע האבען
 זעלכע א האבען זאכען געוויסע אז נור, ווייסען מיר וויסען. קענען

 איינ־ ספעציעלען רעם אונז אויה מאכען וועלכע אייגענשאפטען,
 בא־ איינענטליך וואס אין אבער "ווייס", רופען מיר וועלכען הרוק,

 קע־ מיר ניט. מיר ווייססען דאס—אייגענשאפטען, דיעזע שטייט
 קע־ מיר ווייס. איז שניי פון אייגענשאפט דיא אז זאגען, ניט נען
 וועלכע אייגענשאפט, איין זא האט שניי אז בעהויפטען, נור נען

 פון אידעע דיא אונז אין ארויסצורופען אייגענשאפט אן האט
"ווייסקייט".

 נאטור־ פון אייגענשאפטען אנדערע מיט איז זעלבע ראם
 "ביטער", "זים", רופען מיר וואס רעם מיט איז דאסזעלבע זאכען.
 "הארט? "גלאט", "נאהענט", "ווייט", "שטילל", און "הויף"

 זאגען מיר ווען וו. ז. א. "קאלט", "ווארם", "קיילעכדיג", "ווייך",
 אדער ווארם איז ז נ ו א פאר אז עם, מיינט "האלט", אדער "ווארם"

 איינס איז באזונדער אונז פון יעדען פאר ניט אפילו און ;קאלט
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 אדער הארט ביטער, אדער זים קאלט, אדער ווארם דאסזעלבע און
 קיין קולירען, קיין פאראן ניט איז נאטור רער אין וו. ז. א. ורייך

 ווייר קאלט, ווארם, קיין גערוכען, קיין געשמאקען, קיין טענער,
 ס י ו א ך י ז זיא ט ז יי וו זיננען אונזער נור ז נ או נור א.ז.וו.

 אין א.ז.וו. טענער פערשיירענע מיט קולירען, פערשיידענע אונטער
 פון קאמבינאציאנען פערשיידענע נור פאראן זיינען נאטור רער

 פון קאמבינאציאנען פערשיידענע דיעזע און קראפט, און שטאח
 אונפאלקא־ זעהר אונזער מיט מיר באגרייפען קראפט און שטאר
 אייגענ־ פערשידענע מיט קערפער פערשידענע אלם זיננע מענע

 א אין קראפט און שטאף פון קאמבינאציאן געוויססע א שאפטען.
 קו־ נעוויסער א אלם באגריפען אונז פון ווערט צושטאנד געוויסען

 ווארם אלם דריטע א טאן. אלם—קאמבינאציאן, אנרער אן ליר;
 דיא אין לעהרנען שפעטער וועט איהר וויא וו. ז. א. קאלט אדער

 פערשידענע נור — טאן און ווארם ליכט, זיינען העפטען פאלגענדע
בעוועגונגען. מינים

 קענען נאטור? רער איבער וויסען מיר קענען אלזא, וואס,
 ? באשטייען קערפער אללע וועלכען פון שטאר, רעם וויסען מיר
 ווי־ מיר קענען בעגריעף. קיין האבען ניט מיר קענען דערפון !ניין
 וועלכע קראפט דיא אדער קערפער פון אייגענשאפטען דיא סען
 אוני אונזערע מיט ניט. אויך שטאח? מיטין נעבונדען צוזאמען איז

 נא־ דיא קענען צו שטאנדע אים ניט מיר זיינען זיננע פאלקעמענע
 ז נ ו א ט נ יי ש זיא ווי אזוי נור ז^נדערן איז, זיא וויא אזוי טור
 בעשטעהט נאטור דיא איבער וויסען גאנצער אונזער זיין. צו
 וועלכע איינרריקע, ריא אויח געבויט זיינען וועלכע אידעען, פון נור
 איז, נאטור־קענען אונזער זיננע. אונזערע אויר מאכט נאטור דיא

 צו מיטעל איינצינע אונזערע ווייל באשריינקט, און ארעם אלזא,
אונפאלקאמען. זעהר זיינען זיננע( )אונזערע נאטור דיא לערנען

ק ע י ב ו ס איז נאטור רי קענען און וויסען גאנצעם אונזער
 וועלכע אידעען אונזערע נור קענען מיר פערזענליך. ה. ד. ו, ו י ט

 רער אין פאסירט און עקזיסטירט וואס רעם ענטשפרעכען
 רער בילדער וואהרע קיין ניט זיינען אירעען, אונזער אבער נאטור,
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 וואס נאטור דיא קאפיעס. אונפאלקאמענע נור זיינען זיי נאטור.
 צווי־ "איך". אונזער פון סטעמפעל רעם זיך אויף טראגט קענען מיר
 ה. ר. "איר", אונזער שטייט אונז און נאטור ווירקליכע דיא יטען

 נא• ווירקליכע ריא איירער פערשטאנר. אונזער און זיננע אונזערע
 און זיננע אונזערע דורך געענדערט זיא ווערט אונז, צו קומט טור

 זיך געפינען מיר פערשטאנד. אונזער פון אייגענשאפטען דיא דורף
 דיא לערנען ניט קענען מיר :לאגע קלעגליכער זעהר א אין אלז$

 אונפאל־ אזוי זיינען זיננע אונזערע און זיננע, אונזערע אהן נאטור
 נא־ דיא לערנען אונפאלקאמען נור מיר קענען זיי דורך אז קאמען,

טור.
 פארשטעלען ניט זיך קענען פערשטאנר, אונזער מיט מיר,

 נאך זאך, יעדע צייט. אהן בעוועגונג א ארער רוים אהן קערפער א
 יעדע און רוים, נעוויסען א פארנעמען מוז נא־ פערשטאנד אונזער

 דיא אונז זאגט ראך און צייט. געוויסע א פארנעמען מוז בעוועגונג
 פון ניט ווייס זיך, פיר און אן נאטור ריא אז וויססענשאפט,

 זיי־ צייט פון און רוים פון אידעען דיא צייט. אדער רוים שום קיין
 נור זיינען זיי רענקען, אונזער פון פארמען געוויססע נור נען

 פאר־ ניט זיך קענען מיר פערשטאנד. אונזער פון אייגענשאפטען
 ראך און פאלגע, א אהן און אורזאכע אן אהן ערשיינונג אן שטעלען

 קיינע פון און אורזאכען קיינע פון זיך פיר און אן נאטור ריא ווייס
 פאלגען וועלכע ערשיינונגען, פון נאר ווייס נאטור דיא פאלגען.

 אנ־ אן נאטור רער אין אימער זוכען מיר אנרערע. דיא נאך איינע
 אי־ דיא אבער א.ז.וו. גרינרע ציעלע, זוכען מיר ענדע, אן און הויב
 פערשידענע נור זיינען א.ד.ג. צוועק ציעל, ענדע, אנהייב פון רעען

 אונ־ פון אייגענשאפטען פערשידענע דענקען, אונזער פון פארמען
 שום קיין פון ניט ווייס זי־ פיר און אן נאטור דיא פערשטאנר. זער

 איז זיא ;איז זיא וויא אזוי איז נאטור דיא ג. ד. א. צוועקע ציעלע,
 זיא וויא אזוי זיין אימער וועט זיא איז, זיא ווי אזוי געווען אימער

 צוועקע, ציעלע, קיינע ענדע, קיין אנהויב, קיין ניט האט זיא ;איז
 אן און אנהייב אן האבען זאל נאטור דיא אפילו ווען און וו. ז. א.

 שום קיין מיר האבען ג. ד. א. ציעלע האבען זאל זיא ווען ענרע,
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 מענשען זיין וועלען מיר ווי לאנג אזוי וויסען,און צו ראם ניט מיטעל
 א און זיננע אונפאלקאמענע( ה. )ד. מענשליכע נור האבען און

 אימי זיין ניט מאל קיין עם מיר וועלען פערשטאנד, מענשליכען
 גרענצען דיא אויסער ליענט אלעס ראם ווייל וויסען, צו שטאנדע

 זאכען, פון דענקען יערער איז רערפאר פערשטאנד, אונזער פון
 גאנץ א פערשטאנד, אונזער פון גרענצען דיא אויסער ליגען וואם

 בע־ זיף מוזען מיר דיינקען. נוצלאזער פאלגליך, און, פרוכטלאזער
 וואס רעם מיט אונז, פאר עררייכבאר איז וואס רעם טיט גניננען

 מען דארח אנדערם אלעס לערנען, צו שטאנדע אים זיינען מיר
זיין. ניט זאל נייגיעריגקייט אונזער גרוים וויא רוה, צו לאזען

 א געוויס איז פערשטאנד אונזער פון בעשריינקטקייט דיא
 ער ראם מענשען, רעם פאר בעליידיגענד איז עם זאך. טרויעריגע

 אימשטאנרע ניט צייט דערזעלבער אין איז און אללעם וויסען הען
 זאנען, צו זא לערנען, קען ער ;אללעס פון גרינרע דיא וויסען צו

 פאר איז צייט איןדערזעלבער און נאטור, רער פון קערפער רעם
 אבער נאטור. רער פון נשמה דיא פערבארגען אימער אויף איהם
 בע־ יא איז וואם ראם אז דערמיט, טרייסטען זיך מיר קענען ראך

 רער פון לערנען יא קענען מיר וואם ראם אונז, פאר גרייפבאר
 ניי־ אונזער אז גרויס, אונענדליך אזוי גרוים, אזוי איז נאטור,

 צייט לאננע זעהר א נאך וועט וויסען צו וואונש אונזער געריגקייט,
 ווע- באפרידיגט קענען יאהרען, טויזענד צעהנדליגע מעהרערע —

 גאר כמעט איז נאטור רער פון יעצט ווייסען מיר וואס ראם רען.
 רעם חוץ וויסען. נאך קענען מיר וואם רעם מיט פערגלייך אין ניט

 אלטעג־ דעם אין פראקטיקע, רער אין אז פערגעסען, ניט מען דארך
 געני־ גאנץ פערשטאנד אונזער פון מאכט דיא איז לעבען, ליכען
 גרינדע דיא וויסען צו ניט מיר ברויכען פראקטיקע רער אין גענד.

 צו אונז פאר גענוג גאנץ איז עם ערשיינונגען, נאטור דיא פון
 פער־ אונזער איז טהעארעטיש ערשיינונגען. ריא אין נור פארשטיין

 אל- כמעט ער איז פראקטיקע רער אין אבער בעשריינקט, שטאנד
 ריא וואנען פון וויסען ניט קענען און ניט ווייסען מיר מעכטיג.

 אנצו־ווענדען ניט אונז שטערט דאס אבער גענומען, זיף האט נאטור



— 18 —

 ארבייט. אונזער ערלייכטערן צו אום קרעפטען, נאטור פערשיעדענע
 אן איז נאטור־קראפט יענע אדער דיעזע וואם ניט פערשטייען מיר
 דיעזע איינצושפאנען ניט אונז שטערט ראם אבער זיף, פיר און

 אונז געבען אונז, פירען אונז, פאר ארבייטען זאל זיא אז קראפט,
 לערנען צו אימשטאנדע זיינען מיר וויא ווייט אזוי ווארם. און ליכט
 מאבען צו אום קרעפטע, איהרע אויסנוצען מיר קענען נאטור, דיא
 פארגניגען. אונאויפהערליכען אן מענשען יעדען פון לעבען רעם פון
 פיר און אן זיין זיך מעג נאטור דיא ? נענוג ניט ראם רען איז
 שטערען אונז דאס רען קען אבער טענער, אהן און קולירען אהן זיף
 וואונדער־ און קולירען פראכטפאלע ריא פון ענטציקט ווערן צו

 פערגנינען ? זיא בעגרייפען כייר וועלכע אונטער טענער, שיינע
 איינ־ דיא זאנאר פאקטען, אונבעשטרייטבארע זיינען שמערצען און

 לער־ דאם וויא לאנג אזוי און פאקטען, אונצווייפעלהאפטע צעלנע
 אונז קען און שמערצען פון בעפרייען אונז קען נאטור רער פון נעז

נאטור. דיא לערנען מיר דארפען— פערנעניגען שאפען

.5
וויססענשאפט. און וויססען

 רער אויף מענשען נעלערענטע. וועניג זעהר פאראן איז עם
 ווי־ דיא נאטור־פארשעד, פאראן זיינען ווענינער נאף און וועלט,

 זעהר א פון פריווילעניע א טאג היינטיגען ביז נאף איז סענשאפט
 איז מאיאריטעט נרויכע דיא פאר מענשהייט. רער טהייל קליינעם

 צו פיהרען וועלכע טיהרען דיא אונמעגליף. איהר צו צוטריט רער
 זעלטען נור און מאיאריטעט, דיזע פאר פארטאכט זיינען איהר

 א דורף וויסענשאפט פון טעכיפעל רעם אין טאהן קוק א זיא קען
 נוט זיינען טעמפעל פונים פריכטער דיא וועלכע פענסטערל, קליינע

 זיי־ פון שטראהלען דיא לאזען און צייט צו צייט פון עפנען צו גענוג
 זיף דריקען וואם טאסכען פינסטערע דיא בעלייכטען נעטטין ער

 וויסענ־ נאטור פון טעמפעל רער ווען אבער טעמפעל. רעם ארום
 מענשהייט, רער מאיאריטעט גרויכע די פאר פארמאבט איז שאפט

 וועלכע זעלבפט, נאטור דיא איהר פאר אפען אימער דאף בלייבט
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 וויסענ׳טאפט וועלכע פאר ריא, וויל. זיא פיעל וויא לערנען קען זיא
 איז עם וויססען. איינפאך ווייניגסטענם אם קענען אונמעגליך, איז

 נאטור־וויסענ־ גאנצע דיא אז דיינקען, צו אירטהום גרויסער א
 דיא אין ארעד געלעהרטע דיא פון קעפ דיא אין נור ליגט ׳טאפט
 אין אנגע׳טריעבען. האבען געלעהרטע דיעזע וועלכע ביכער, גראבע

 נא־ ווייניגער ארעד מעהר מענע יערער בעזיצט ווירקליכקייט רער
 אונגע־ וויא זיין ער מעג—מעניטען יערען ה. ד. טור־וויססענ׳טאפט,

 נאטור. ארומיגע דיא בעקאנט ווייניגער ארעד מעהר איז—בילדעט
 רעם פון אן, קינדווייס פון נאטור דיא לערנען צו אן הייבען מיר

 ענטוויקעלט, אזוי יטוין איז פער׳טטאנד אונזער ווען אן, מאמענט
 פערגליי־ און אונטעחטיידען אורטהיילען, בעגרייפען, קען ער אז

 מאנאט עטליכע פון קינד א ווען געגעמטטענדע, פער׳טיעדענע כען
 פון פלאם רעם אן אדער וואסער, הייס אן אפ מאל איין זיך בריהט

 ליכט ברענענדע קיין אנריהרען ניט מאל קיין ׳טוין עם וועט ליכט, א
 א קינר רעם פאר איז זיך אפבריהען ראם וואסער. הייסע קיין אדער

 דיעזען פון און עקספערימענט וויסענשאפטליכער ווילענדיגער ניט
 געוויססע א פון אייגעניטאפט געוויסע א עם לערנט עקספערימענט

 קערפער אונטעחטיידען הענען קינדער קליינע נאטור־עחטיינונג.
 זיי וו. ז. א. זיך צווייבען וואם זיך בייגען וואם זיך, ברעכען וואס

 זיי קערפער, פילע פון אייגענ׳טאפטען פילע מיט בעקאנט זיינען
 די אז טאג, רעם נאכט די און נאכט די פאלנט טאג דעם אז ווייסען,

 זיך, ענדערט טעמפעראטור דיא אז ליכטיג, מאכט און ווארמט זון
 צוגייט צוקער אז ווערן, פארפרוירען און אוי^ידען• קען וואסער אז

 וויסעניטאפטליכע ריין אלעם איז דאם וו. ז. א. וו. ז. א. וואסער אין
 צו זיי אום נעלעהרטער קיין זיין ניט דארח מי אבוואהל פאקטען,

 נאטור, די מעהר אלץ מיד קענען לעבען, מיד מעהר וואם וויסען.
 עריטיי־ נייע מיט קערפער, נייע מיט בעקאנט מיד ווערן טאג יעדען

 וואם נאטור, דער פון אפ הענגט לעבען אונזער מעהר וואם נונגען.
 געלעגענהייט מעהר דעסטא נאטור, רער צו זיינען מיד נעהענטער

 מיד ברויכען מעהר דעסטא ווייל נאטור, דיא לערנען צו מיר האבען
 געלענענהייטען מעהר האט לאנדארבייטער א נאטור. ריא קענען צו
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 קאנדוק־ א און ארבייטער, שטאדט א וויא נאטור, ריא לערנען צו
 דיא לערנען צו געלעגענהייטען מעהר האט אייזענבאהן אן פון טאר

 זיין מוז מלאכה כעל יעדער קאנטאר. א אין שרייבער א וויא נאטור,
 מיט אעיין קענען צו אום נאטור, רער מיט בעקאנט אייניגערמאסען

 גע־ געקענט טאג א מאל עטליכע וואלט מענש יערער ארבייט; זיין
 נאטור־ ביסעל א חאטש באזיצען ניט זאל ער ווען ווערען, הרג׳ט

וויסענשאפט.
 ווי־ איינפאכעם צווישען אונטערשיעד רער אלזא, איז, וואם

 זיינען גענומען גרונדע אין ? וויסען וויסענשאפטליכעס און סען
ק ע ר א ק ס, ע ג י ט כ י ר יעדעס זעלבע. ראם און איינם ביידע

 קאררעק־ יעדעס ;יויסען וויסענשאפטליכעס איז וויססען ס ע ט
 ריכטיגער, יערער ; דענקען וויסענשאפטליכעם איז דענקען טעם
 שלום. וויסענשאפטליכער א איז שלום, געגרינדעטער פאקטען אויר

 ווי־ איינפאכעס פון זיך אונטערשיידעט וויסען וויכענשאפטליכעס
 ברייט, מעהר סיסטעמאטיש, מעהר איז עס וואם דערמיט נור סען

 ־ לג א פ איז, ט פ א ש נ ע ס י ו ו שטרענג. מעהר קארעקט, מעהר
ען. ס ס י ו ו סיסטעמאטישעס ס ע ט ק ע ר א ק ך, לי

 רעם פאלגט נאכט דיא אז ווייס, מענש אונגעבילדעטער גאנץ א
 און הערבסט געהט זומער נאך ראם אדער, פארקעהרט, און טאג
 פאלג־ און וויסען ריכטיגעס א איז ראם וו. ז. א. ווינטער רעם נאך
 אללזייטי־ פולעס א ניט איז ראם אבער וויסענשאפטליכעס; א ליך,
 פאלגט ווארום : ם ו ר א ו ו וויסען דאס פעהלט דא וויססען. נעם
 יאה־ דיא זיף ^יטען ווארום פערקעהרט, און נאכט דיא טאג רער
 אייגענשאפטען פיעלע מיט בעקאנט איז מענש יערער צייטען. רעם
 קען וואסער איבער ווייס ער וועלכען פאקט יערער און וואסער פון
 איבער וויסען גאנצעס זיין אבער פאקט, וועסענשאפטליכער א זיין

 וואסער איבער פיעלעס ווייל וויסענשאפטליך, ניט ראך איז וואסער
 ערשיינונגען אייניגע פון פערשטיין זיין און אונבעקאנט, אירים איז

 אונגעבילדעטער אן פאלש. גאנץ ארעד האלב זיינען וואסער מיט
 פו! זייטען אייניגע און פאקטען איינצעלנע פערשטעהן קען מענש

 פאר־ ניט קען ער אבער ריכטיג. גאנץ ערשיינונגען אללטעגליכע
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 פאקט איינצעלנער יענער אדער דיעזער וועלכען פלאץ, רעם שטעהן
 ווי פארשטיין ניט קען ער ;פאקטען אנדערע צווישען פארנעהמט

 פיעלע מיט פעבונדען איז פאקט איינצעלנער יענער אדער דיעזער
 פ׳ נאף און ארויסגערופען, איהש האבען וועלכע פאקטען, אנדערע

 וויטענשאפג "ער פאר ארויס. רופט אליין ער וועלכע אנדערע, לע
 אונצערשטערבארקייט איין ערשיינונגען, אלע פאקטען, אלע כילדען

 עטוואס ערשיינונג איינצעלנע יעדע איז וויסען איינפאכען רעם פאר
 מאכט פערשטאנד אונגעבילדעטער אן איזאלירטעם. בעזאנרערם,

 גיבען ווייס ער וואס פאקטען דיא וועלכע אויר שליסע, אפט זעהר
 פערשטאנד געבילדעטער וויסענשאפטליך א ניט. רעכט קיין איהם

 ראן, נור מאכט ער וועלכע שליססע, זיינע אין פארזיכטיג זעהר איז
פאקטען. נויטווענדיגע ריא אונטערזוכט גוט האט ער ווען

נאטור. דער אין ארדנינג דיא
 מיט ארער געזונד זיין מיט זיכער ניט מאל קיין איז מענש א

 מיט זיין וועט עם וואס זיכער ניט מאל קיין איז ער ;פרנסה זיין
 פאר וואס איבערמארגען, בעגעגנען וועט ער וועמען מארגען, איהם

 ארום. מאנאט א אין טרעפען איהם וועט עם אונגליק אדער גל;ק א
 שלעכטע אדער נוטע פון רייהע א אלם לעבען זיין בעטראכט ער

 גייט עם אז : אויסדריקע מין אזעלכע אפט הערט איהר צופעללע.
 קען — ניט, געהט עם ווען און אלעמען מיט עם גייט—מענשען, א

 ער זאך", באשערטע "א זאך", מזל איז^ "ראם העלפען", ניט גאר
 אויסדרי־ עהנליכע וו. ז. א. הייבעלע" א אין געווארען געבארען איז
יע אבוואהל מענשען, נעבילרעטע פון אפילו הערען, איהר קענט קע

 צופעלע, קיין ניט ניבט עם אז פאדשטייט, מענש געבילדעטער רער
 א פון פאלגע נויטווענדיגע א איז פאלל יערער פאקט, יערער אז

 או דיעזער אז זאגט, מענש א ווען פעללע. אדער פאל אנרער
 פערשטייט ער אז איייפאך, עם הייסט צופאל, א איז פאקט יענער

 פאקט דיעזער וואנען פון ניט ווייס ער .ה. ד פאקט, ריעזען ניט
 פאקט דיזען פון אורזאכע רי וויסען זאל ער ווען גענומען. זיך האט

 יע־ אין זאף. נאטירליכע גאנץ א איהם פאר געווען פאקט רער וואלט
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 צו גענייגט מיר זיינען פארשטייז ניט קענען מיר וואם פאקט דען
 פאראויסגע־ ניט האבען מיר וואס זאך, יעדע ;געהיימנים א זעהן
 צו אנשטאט נס. א וואונדער, א צופאל, א זיין צו אונז שיינט זעהן,

 זאגען ניט, מיר פארשטייען פאקט יענעם אדער דיעזען אז זאגען,
 וו. ז. א. נס א וואונדער, א איז ער אז צופאלל, א איז ער אז מיר
 צופעלע, פון רייהע א זיין צו אונז שיינט לעבען גאנצער אונזער ווען
 פאראויסזעהן וועניג זעהר קענען מיד וואס רערפאר, נור עס איז
 ניט לעבען מיר וואס דערפון קומט דאס און לעבען, אונזער אין

 געזעצע דיא פארשטייט אונז פון ווער זעלטען וואס פערנינפטיג,
 דיא ווייס עס ווער זעלטען לעבען, גייסטיגען און פהיזישען זיין פון

 עס ווער זעלטען און לעבען געזעלשאפטליכען אונזער פון געזעצע
 א ווען זיי, מיט בעקאנט איז ער ווען אפילו געזעצע דיעזע פאלגט
 ווען ניט, וואונדער קיין איז אוינען, צוגעמאכטע מיט גייט מענש

פאלט. ער
 גע־ מעהר דעסטא נאטור, דיא קען מענש א ווייניגער וואס
 זעהן קינדער קליינע איהר. אין ער זעהט צופעללע און היימניסע

 גרויסע ;וואסער אין שווימט האלץ וואס רעם אין געהיימנים א
 א בליץ. א אין אדער דוננער א אין געהיימניס א זעהן קינרער

 זיצט לאקאמאטיוו א איז אז מיינונג, רער איז פויער רוססישער
 גענייגט איממער איז מענש אונגעבילדעטער אן וו. ז. א. שד א

 פארשטייט ער ווען נאטור, רער אויף בלבול רעם ארויפצו־ווארפען
 בעקוועמער און לייכטער איכ^ער איז עס איהר. אין ניט עפעס

 איידער געהיימנים, א צופאל, א איז יענעס ארער דאס אז זאגען, צו
 איז עס ערשיינונג. יענער אדער דיזער פון אורזאכע ריא זוכען צו

 כלויזען א אונגליק זיין אין זעהן צו מענשען א פאר לייכטער פיעל
 אייגע־ זיין פון פאלגע דיא איהם אין אנערקענען צו איירער צופאל

 מאל קיין וועט דאגעגען, מענש, ענטוויקעלטער אן דומהייט. נער
 עט־ אדער צופאל א איז ערשיינונג יענע אדער דיזע אז זאגען, ניט

 בלויז וועט ער ניט. זיא פאשטייט ער ווען אוננאטירליכעס, וואס
 ער אז בעקאנט, ניט נאף איהם איז ערשיינונג דיזע אז זאנען,
 זיא, אונטערזוכט האכענריג ניט נאך אין, אונטערזוכען, זיא דארמ
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 אורזאכע אן האט ערשיינונג דיא אז זיכער, זיין פאראויס ער וועט
 ענטוויקעלטען אן פאר נאטירליכע. נאנץ א איז זיא אז און

 וואם עטוואם, פארצושטעלען זיר אונמעגליר גאנץ איז פערשטאנד
 פארצו־ זיף אונמעגליך איז עם און אורזאכע, אן האבען ניט זאל

 ניבט עם נאטירליכע. א זיין ניט זאל וועלכע אורזאכע, אן שטעלען
 זאל וועלכע ערשיינונג, קיין ניבט עם ;נאטור רער אויסער זאך קיין
 פאר איבערנאטירליך. אדער אויסערנאטירליר אוננאטירלי^, זיין

 דיזע אפילו אבער ניט, פערשטייען מיר וועלכע זאכען עם ניבט אונז
 קיין פון ווייס נאטור ריא נאטירליך. פאללשטענדיג זיינען זאכען

 מיט פולל איז נאטור דיא קאפריזען. שום קיין פון צופעללע, שום
 רער ווען ארדנונג. אייביגע אן איז ארדנונג דיזע און ארדנוננ
 איין ווען טאג; אין מאל אייניגע זיף ענדערט ענגלאנד אין וועטער
 אויס פאלט יאהר איין ווען ;אנדערן רעם פון קעלטער איז ווינטער

 מענש איין ווען ;יאהר אנאנדער אין וויא שניי אדער רענען מעהר
 דונקעלע — אנאנדערער און האר בלאנדע און אויגען בלויע האט

 אקסען־ ליעב האט מענש איין ווען ;האר שווארצע און אויגען
 א איז מענש איין ווען ;קאלב־פלייש — אנאנדערער און פלייש
 קריענט פאמיליע איין אין ווען קלוגער; א איז אנאנרערער און נארר

 — איממער, זיר מעז הושט אנאנדערער אין און איממער זיף־ מען
 זיינען ראם ;האפריזען קיינע צופעללע, קיינע זיינען אללעם ראם

 קען וויסענשאפט היא וועלכע זאכען, נאטירליכע פאללשטענריג
 אין וועט, זיא וועלכע און ערקלערען אייניגערמאססען יעצט שוין
ערקלערען. צו פאללשטענריג שטאנרע אים זיין צוקונפט רער

 דיינקען וויססענשאפטליכען פון גרונר־פרינציפען צוויי היא
 אונ־ קיינע צופעללע, היינע גיעבט עם (1 : פאלגענדע אלזא, זיינען,

 ער־ נויטווענדיגע א איז ערשיינונג יעדע ערשיינונגען. נאטירליכע
 פון ארער ערשיינונג אנאנרער פון פאלגע נויטווענדיגע א שיינונג,
 ער־ קיינע גיעבט עם : ווארט איין מיט — ערשיינונגען, אנרערע

 נאטירליכע קיינע גיעבט עם און נאטירליבע חוץ שיינונגען
 ארדנונג דיא (2 אורזאכען. נאטירליכע אהן ערשיינונגען

 אייביגע. אונצערשטערבארע, פעסטע, א איז נאטור דער פון
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 און יעצט, איז זיא וואם דיזעלבע, נעווען איממער איז נאטור דיא
 נאטור רער פון ערשיינונגען דיא ריזעלבע. בלייבען איממער וועט

 סעקונדע, יעדע שטונדע, יעדע טאג, יעדען זיר בייטען זיר, ענדערן
 אויסזעהן רער ניט. מאל קיין זיר ענדערט אליין נאטור ריא אבער
 זיר בייט צושטאנד זיין טאג, א מאל עטליכע זיר בייט ים פון׳ם

 און דיזעלבע, און איינע ניט מאל קיין איז וואסער זיין איממער,
 אזוי רערזעלבער. און איינער איממער זעלבסט ים רער איז יאר
 רער זיר בייט עם טעמפעראטור, דיא זיר בייט עם נאטור. דיא איז

 פלאנע־ גאנצע חיות, דיא און פפלאנצען דיא זיר בייטען עם ווינט,
 שטערען נייע אויסגעלאשען, ווערען זונען צערשטערט, ווערען טען

 און דיזעלבע, אלץ בלייבט נאטור דיא און — געבארען, ווערען
 איין אויח אפילו ניט מאל קיין זיר בייט ארדנוגג גאנצע איחר
 פערגלייכען אין און פריש, און יונג איממער איז נאטור ריא האר.
 איינצעל־ יעדען פון לעבען ראם איז נאטור רער פון לעבען רעם טיט
 רער פון און מענשהייט גאנצער רער פון אפילו און מענשען .עם

 רער פון שטראהל איינציגער איין וויא דאסזעלבע, ערר גאנצער
ים. אין כוואליע איינציגע איין וויא זון,

7.
קראפט. און שטאף

 איהר זעהט מעבעל, פון פאבריק א אין אריין נייט איהר ווען
 פערשידענע : געגענשטענדע פערשירענע צעהנדלינג עטליכע רארט

 נעגענ־ יעדער ג., ד. א. קאממאדען, שאפעם, בעטען, ביינק, טישען,
 און גרויסקייט בעזונדערע א פארמע, בעזונרערע א איז שטאנד

 יערער : ווארט איין מיט וו., ז. א. קוליר בעזונדערן א ברייטקייט,
 פערשי- דיזע אלע אבער בעזאנדערעס, עטוואם איז געגענשטאנר

 רער צו נעמליר, קלאססע, איין צו בעלאנגען גענענשטענדע רענע
 נאמען איין מיט רופט מי וועלכע געגענשטענדע, פון קלאססע
 פון געמאכט זיינען געגענשטענרע אלע : מעהר נאר ״מעבעל.

 און צעהנרלינע אונטער "האלץ" רופט מי וועלכען מאטעריאל איין
וו. ז. א. קולירען, פארמען, פערשידענע הונדערטע זאנאר
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 גלע־ ארער אייזערנע, פון פאבריק א אין אריין גייט איהר ווען
 מין איין דארט איהר זעהט זאכען, ליימענע ארער זערנע,

 און הונדערטע אונטער — ליים אדער גלאז אייזען, — מאטעריאל
 טויזענדע זעהט איהר אז אויס זיך ווייזט אייך פארמען. טויזענדע

 נור איהר זעהט ווירקליכקייט רער אין אבער זאכען, פער׳טידענע
פארמען. טויזענדע אונטער זאך איין

 טוי־ רארט איהר זעהט וואלד, א אין אריין גייט איהר ווען
 יעדע אונטערזוכט איהר ווען אבער פפלאנצונגען, מינים זענדע

 רעם פון — אללע זיי אז איהר, געפינט באזונדער, פפלאנצונג
 די־ פון באיטטייען — גרעזיל קלענסטען רעם ביז בוים גרעסטען

 מאטעריא־ מינים צאהל קליינער זעהר א פון מאטעריאלען, זעלבע
 מינים עטליכע וויעדער איהר זעהט אלזא, וואלד, רעם אין לען.

פארמען. טויזענרע אונטער מאטעריאלען
 פפלאנ־ פער׳&ידענע טויזענדע הונדערטע פאראן זיינען עם

 עם גרויס וויא — אלע, זיי אבער וועלט, רער אויך חיות און צונגען
 םון'ם איינם ניט זיינען זיי פעריעיעדען וויא צאהל, זייער ניט איז

 : מאטעריאלען מינים פיער פון נור ענדליך באיעטייען — אנדערן,
 שטיק^טאח און וואסערשטאך קוילענשטאך, זויערשטאך, פון

 און מינעראלען פון סארטען פער׳טידענע אונענדליך דיא )אזאט(.
 אייגענט־ אויך, בעשטייען פליסםיגקייטען און נאזען פון מעטא^ען,

מאטעריאלען. מינים צאהל בעשריינקטע זעהר א פון נור ליך,
 מינים אין ניט רייך נאטור ריא איז זעהט איחר וויא
 וויססענשאפט ריא האט ביז.אהער ן. ע מ ר א פ אין זאנדערן

 אין מאטעריאלען מינים פערשידענע 80 ארום נור אויסנעפונען
 בא־ מאטעריאלען מינים צאהל קליינער ריזער פון און נאטור, רער

 מין דערזעלבער און איינער נאטור. רער אין קערפער אללע ׳עטייען
 צו־ פערשידענע אין און פארמען פער׳טירענע אונטער מאטעריאל

 אונז זיך שטעלט בעדינגוננען, פערשידענע אונטער ה., ד. שטענדע,
 פאראן זאגאר זיינען עס קערפער. פערשירענע מיליאנען אלם פאר

 עס ווען וועט וויסכענשאפט ריא אז ערווארטען, צו נרינדע פיעלע
 מאטעריא־ מינים פער׳שידענע 80 דיא אפילו אז אויסנעפינען, איז
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 מין ר ע נ י צ נ י י א איין נור אייגענטליר זיינען לען
 פיעלעם פיינט האט נאטור דיא פארמען. פערשידענע 80 אונטער

 ע ל ל א אז וואהרשיינליף, העכסט איז עם און מיגים, אין
 מא־ מין איין פון נור באשבדי^ז נאטור גאנצער רער אין קערפעו־
שטאף. מין איין פון טעריאל,

 פער־ פון קאמבינאציאן א פאלגליף, איז, קערפער יערער
 איין פון נור באשטייט וואם קערפער א שטאף. מינים שידענע

 פער־ זאך. זעלטענע א איז קערפער( איינפאכער )אן שטאף מין
 בילרען שטאף מינים פערשידענע פון קאמבינאציאנען שידענע

 וואס ראם געגענשטענדע. און קערפער פערשידענע אונענדליך
 ענ־ וואם ראם און מינים, אנדערע מיט שטאת מין איין פערבינדט

 פערבינדונ־ ריא אבוואהל ט. ם א ר ק מען רופט קערפער, רערט
 און פיעל, אונענדליך זיינען שטאף פון קאמבינאציאנען ארער גען

 דעסט־ פון — קערפער, פון ענרערונגען ריא זיינען פיעל עבענזא
 ריא וויא קלענער נאף נאטור־קרעפטע פון צאהל דיא איז וועגען
 אז ערווארטען צו איז עם און שטאה, מינים פערשיעדענע פון צאהל

 גיעבט עם אז אויסגעפינען, איז עם ווען וועט וויסענשאפט ריא
 מין איין נור וויא גוט אזוי נאטור רער אין קראפט מין איין נור

שטאת.
 ;נאטור־שטאף רעם אויסער ניט שטייען נאטור־קרעפטע דיא

 אנדערן. מיט׳ן איינם פערבונדען ענג זיינען קראפט און שטאח
 עם אונבעגרייפליך. און אונמעגליך איז אנדערן רעם אהן איינס
 מי שטאר. אהן קראפט קיין און קראפט אהן שטאח קיין גיעבט

 שטאח, פון בעזונדערעם עטוואם ניט איז קראפט אז זאגאר, דיינקט
 פון ט פ א ש נ ע ג י י א אן איינפאך איז עם ראם זאנדערן

 פערשי־ האבען שטאח פון קאמבינאציאנען פערשידענע שטאף.
קרעפטע. פערשיערענע בעזיצען און אייגענשאפטען רענע

 אונצערשטער־ ן נע יי ז שטאח און ט ם קרא
 איז נאטור דער אין פערשווינדען. ניט מאל קיין קענען זיי באר,

 און שטאף פון מאם דיזעלבע און איינע פאראן איממער
 פערשירע־ אננעהמען קען שטאף פון מאס געוויסע א קראפט. פון
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 קאמבינאציא־ פערשידענע אין פערבונדען ווערן קען פארמען, נע
 טהיילווייז. אפילו פעחטווינדען, ניט מאל קיין קען זיא אבער נען,

 פערוואנדעלט קען ב., צ. וואססער, קראפט. מיט איז דאסזעלבע
 זיא וועלכען ׳טטאח, פון מאס רער אבער קערפער, אנדערע אין ווערן

 אפוועגען וועט איהר ווען דערזעלבער. איממער בלייבט ענטהאלט,
 וועגען זיי אז געפינען איהר וועט פארע, ריא אדער אייז, ראם

 פערוואנדעלט איז וועלכע וואססער, דיא וויא פיעל אזוי פונקט
 איז קערפער א אלם וואספער : ביי׳טפיעל א נאך זיי. אין נעווארן

 וואססער׳סטאח פון — ׳טטאח מינים צוויי פון צוזאממעננעשטעלט
 פראצעס געוויססען א דורך וועט איהר ווען זויערשטאח. פון און

 צוזאמענגעבונדען זיינען וועלכע יטטאה, מינים צוויי ריא בעפרייען
 פערשווינדען, ר ע פ ר ע ק אלם וואססער וועט וואססער, אין
 וואססער־ און זויערשטאח — גאזען צוויי בלייבען וועלען עם און

 וועט גאזען, ביידע דיזע אבוועגען יעצט וועט איהר ווען שטאח.
 דיא וויא גרויס אזוי פונקט איז געוויכט זייער אז נעפינען, איהר

בעקומען. זיי האט איהר וועלכע פון וואססער, דיא פון געוויכט
 אונצער׳עטערבארקייט פון בייעזפיעל א נעהמען לאמיר יעצט

 קראפט פן הויפט־קוועללע דיא נאטור־ענערגיע. אדער קראפט פון
 ווארמקייט דיא אהן זון. ריא איז ערד רער אויח ענערגיע ארער

 לעבען היין טוידט, נעווען ערד דיא וואלט זון רער פון ליכט און
 איהר צו אונז יטיקט זון דיא איהר. אויח מעגליך געווען ׳ניט וואלט

 בעלייכטען. און ווארמען וועלכע יטטראהלען, איהרע דורך ענערניע
 רער אויח לעבען פון ארטען אלערליי ארוים רופט ענערגיע ריזע
 אללע פון וואקסען ראם ארויס זיא רופט אנדערן אונטער ערר,

 — גרעזעל אדער בוים יערער — פפלאנצונג, יעדע פפלאנצונגען.
 רער פון ענערגיע ריא פון טהייל א פארבארגען זיך אין ענטהאלט

 טהייל א פארבארנען זיך אין ענטהאלט האלץ יטטיקעל יעדעם זין.
 פון בוים, גאנצען רעם אין געווען איז וועלכע זון־ענערגיע, דיא פון

 א אריין לייגט איהר ווען אבנעהאקט, עס האט איהר וועלכען
 אן, עם צינדט און פאראוואז א פון אויווען דעם אין האלץ ׳עטייועל

 רער פון ענערניע פערבארגענע דיא ה" ד. ברענען, אן עס הייבט



— 28 —

 וואס ענערגיע דיא ליכט. און ווארם אין ארויס וויעדער געהט זון
 דיא אין איבער ווייטער גייט האלץ פולס ברענען רעם פון קומט

 פער־ ענערגיע דיזע ;פאראוואז פון׳ם קעססעל רעם פון וואססער
 פאר־ זיך אין ענטהאלט וועלכע פארע אין וואססער ריא וואנדעלט

 צו אום געווארען פערווענדעט איז וועלכע ענערגיע, ריא בארגען
 שטופט פארע דיא פון ענערגיע דיא זידען. וואססער דיא מאכען

 פאראוואז, רער פאראוואז. אין איבער גייט ה. ד. פאראוואז, רעם
 פון ערהאלטען האט ער וועלכע ענערגיע, דיא פערווענדעט וויעדער,

 וויא וו. ז. א. וו., ז. א. וואגאנעם, ריא שלעפען צו אום פארע, דיא
 —קראפט, אייניציגע איין—וו. ז. א. שלעפען, שטופען, זידען, נען,

 ברע־ וואלסען, אין—ערשיינונגען דיזע אלע אין ווירקט זעהט, איהר
 פארמען. פערשירענע פיעלע אונטער — זון רער פון ענערגיע דיא
 גע־ ווערן וואגאנעם ריא אז זאגען, מען קען גענומען גרונד אין

 ענערגיע דיזער פון ווייל זון, רער פון ענערגיע דיא דורך שלעפט
 דיא האלץ, רעם פון ענערגיע פערבארגענע דיא ארויס שטאמט
 ענערגיע ריא פארוואז. םזפון און פאר םזפון ווארם, פין ענערגיע

 אם אום פארמען דיזע אללע דורכגעשפאצירט האט זון רער פון
 ריא שלעפען און פערד א פון פלאץ רעם פארנעהמען צו ענדע

 אויס־ שטאנדע אים יעצט שוין איז וויססענשאפט דיא וואגאנעם.
 קראפט פון גרויסקייט דיא גענוי ווייניגער אדער מעהר צומעסטען

 איבערגייען רעם מיט אז אויסגעפונען, האט זיא און ענערגיע, און
 קלענסטער רער אפילו ווערט אנדערע, דיא אין פארמע איין פון

פערניכטעט. ניט ענערגיע ריא פון טהייל
 שטאף דער פערניכטעט, ווערען קענען קערפער נור

 ווערען קענען קראפט פון פארמען נור ;אייביג איז אלליין
אייביג. איז זעלבסט קראפט דיא פערניכטעט,

8.
נאטור־וויספענשאפט. פון אויפגאבע דיא

 בעקאנט צו איז נאטור־וויססענשאפט פון אויפנאבע ריא
 פראגען, ריא אויח ענטפערן צו נאטור. רער מיט אונז מאכען
 נעהמען לאמיר נאטור. רער וועגען זיך שטעלט מענש רער וועלכע
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 צו נייגיעריג זייט איהר און בלום א זעהט איהר ווען ביישפיעל. א
 א פאר וואס נאטור־וועזען, דיעזען איבער בענריח פוללען א האבען
 אייער נאך איז, וועלכער מענשען, א שטעללען איהר וועט פראגע
 וועט איהר בעגריח? דיעזען אייך געבען צו פעהיג נאך, מיינונג
 מינים א פאר וואס (2 :בלום א אזוינס ראם איז וואס (1 : פרעגען
 בא־ הויפט־טהיילען וועלכע פון (3 ;ענטהאלט בלום ריא שטאח
 רער פון לעבען ראם באשטייט וואס אין (4 ;בלום דיא שטייט
 לעבען, זאל בלום דיא אום נעטהיג זיינען בעדיבגונגען וועלכע בלום,

 עקזים־ איהר אומשטענדען אדער בעדינגוננען וועלכע אונטער און
 דיא זיך האט וואנען פון (5 ;אונמענליך איז בלום א אלם טענץ
 בלום ריא פערהעלטניססע א פאר וואס אין (6 ;גענומען בלום

 ווירקונג א פאר וואס און קערפער, ארומינע אנרערע צו שטייט
 ריזעלבע וו.. ז. א. הר,*א אויר האבען נאטור־קרעפטע פערשירענע

 אנדערן יעדען ווענען שטעללען איהר וועט פראנען עהנליכע ארער
 יעדע ווענען אדער וועזען אנדערן יעדען ווענען נאטור־קערפער,

 ריא איז פראגען דיזע אללע אויך און נאטור־ערשיינונג. אנדערע
 אם אדער ענטפערן, צו נאטור־וויסםענשאפט פון אויפנאבע

ענטפער. אן זוכען צו וועניגסטענם
 מיט קערפער, מיט זיך בעשעפטיגט נאטור־וויססענשאפט דיא

 קערפער צווישען פערהעלטניססע מיט קערפער, פון אייגענשאפטען
 פערשידענע מיט : קורצער אדער הערפער, פון ענדערובגען מיט און

 ענרע־ יעדע קראפט. און שטאך פון פארמען און קאמבינאציאנען
 ארער ענדערונגען פון רייהען ה. )ר. פראצעסם יעדען אדער רונג

 קער־ א מיט אדער קערפער א אין פאר גייען וועלכע בעוועגוננען(,
 בע־ נאטורוויססענשאפט ריא ג. נ נו י י ש ר ע מען רופט פער,

 פון אייגענשאפטען מיט קערפער, מיט פאלגליך, זיך, ׳טעפטינט
קערפער. מיט ער׳טיינוננען און קערפער

 צופאל, א נור זיין ער׳שיינונג יעדע זאל נאטור רער אין ווען
 שום קיין ארדנונג, שום קיין זיין ניט זאל נאטור רער אין ווען

 גאנץ געווען נאטורוויססענשאפט וואלט ראן — באשטענדיגקייט,
 טאג, ביי אויפגיין לבנה דיא זאל מאל איין ב. צ. ווען, אונמעגליך.
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 פלוצ־ זאל מאל, אנאנרערס און ביי־נאכט לייכטען זאל זונן ריא און
 דיא אין אז ערווארטען, קענען זאל מי ווען ;פערקעהרט זיין לינג

 אזעלכע ווערען פלוצלינג אמאל זאלען לענדער )הייסע( טראפישע
 שיינעם איין זאלען פעטערבורג אדום און סיביר, אין וויא פרעסט

 ווען ;פייגען און אפעלסינעם וואקסען צו אנהייבען פריה־מארגען
 רואססער אין צוגיין מאל איין זאל צוקער אז מעגליך, זיין זאל עס
 זיכער, זיין ניט מאל קיין זאלען מיר ווען ;ניט מאל אנאנדערס און
 און ביטער, ווערן מארגען ניט וועט זים היינט איז וואס ראם אז

 הארט, ווערן ניט אדום וואך א אין זאל ווייך היינט איז וואס ראם
 געווייג־ גאנץ א זיין זאללען קונצען עהנליכע און אזעלבע ווען —

 נאטור רער אין ווארט, איין מיט ווען, נאטור, רער אין זאך ליכע
 קעפ דיא אין העדרשט עם וויא אונארדנונג, אזא העררשען זאל
 קיין געווען ניט וואלט ראן — ניט, זיא קענען וואס דיאיעניגען פון

 וואל־ מיר וואם ראם ווייל נאטור דיא לערנען צו מעגליכקייט שום
 זיך וואלט ריכטיג, פאללשטענדיג פאר נעהאלטען טאג איין טען

 און פאלש, פאלשטענדיג פאר ארויסגעוויזען טאג אנדערן !,אויח
פארקעהרט.
 ווירק־ דער אין אזוי, ניט עם איז ווירקליכקייט רער אין אבער

 נאטור. רער אין צופעללע אדער קונצען קיינע גיעבט ליכקייט
 מעכאניז־ פאללקאממענער א נאטור דיא איז ווירקליכקייט רער אין

 דיזען פון ווירקונג דיא לערנען צו זוכט וויססענשאפט דיא און מוס,
 נאך נעזעצע, דיא רענעלן, דיא ענטדעקען צו זובט זיא מעכאניזמוס,

 מי וואס זעהן, יעצט לאמיר ווירקט. מעכאניזמוס דיזער וועלכע
 אדער נאטור־רעגעלן, אונטער וויססענשאפט רער אין פארשטעהט

נעזעצע.
 א פון — זאך יעבעדיגע קיין אז ב., צ. באמערקט, איהר ווען
 לופט, אהן לעבען ניט קען — גרעזעל קלענסטע דיא ביז מענשען

 פאל־ אונטערזוכונגען און בעמערקונגען דיזע אלע פון איהר ציהט
 ל־ ל א ריזער לעבען. צום נויטווענדיג איז לופט : שלום נענדען

 אוג־ פיעלע אויח געגרינדעט איז וועלכער שלום, ר ע נ י י מ ע נ
 א רופט מי וואס ראם איז בעאבאכטוננען, און טערזוכוננען
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 און שריט יעדען אויח זעהט איהר ווען ץ. ע ז ע נ ־ ר ו ט א נ
 און אונטערגעשפארט ניט איז וואס קערפער, יערער אז טריט,

 האט ט, ל א פ לופט, ארומיגע דיא פון שווערער איז 'וועלכער
 א עקזיסטירט עס אז ׳עלום, א דערפון ציהען צו רעכט ראם איהר

 אנדערן רעם צוציהען קערפער איין מאכט וועלכע נאטור־קראפט,
 נאטור־ א וויעדער איז ראם אנדערן. פולס צונעצויגען ווערן אדער
 גע־ א אונטער וואספער אז אימער, בעמערקט איהר ווען געזעץ

 ביסלעב־ ווערט זידעןאון צו אן הויבט טעמפעראטור הויכע וויסער
 ריאזעלבע ראם און פארע, אין פערוואנרעלט אמאל מיט אדער ווייז

 איט־ ווערט טעמפעראטור ניעדעריגע געוויססע א אונטער וואססער
 בעמערקונגען ריעזע פון איהר ציהט — אייז אין פערוואנדעלט מער

 ווען נאטור־געזעץ. א וויעדער איז וועלכער שלום, אללגעמיינעם אן
 פראצעס רער אז אוים, איהר נעפינט אונטערזוכונגען פיעלע נאך
 איז עס וואו און ווען דארט, און ראן נור פאר קומט ברענען פון

 שלום אלגעמיינעם אן דערפון איהר ציעהט — זויער־שטאר, פאראן
וו. ז. א. וו. ז. א. נאטור־געזעץ, א איז שלום דיזער און

 א איבער שלום אלגעמיינער אן פאלגליך, איז, נאטור־געזעץ א
 אוג־ גרינדליכע פון ציהען מיר וועלכע נאטור־ערשיינונג, געוויססע

 נאטור־ א ערשיינונג. דיעזער פון בעאבאכטונגען און טערזוכונגען
 נאטור־ געוויססע א וואס אין בעהויפטונג, אלגעמיינע אן איז געזעץ

 נויטווענדיג, זיינען בעדינגונגען וועלכע און באשטייט ערשיינונג
 וואס אין ערקלעהרונג ריא שטאטפינדען. זאל ערשיינונג דיעזע אז

 שוין ענטהאלט באשטייט, ערשיינונג יענע אדער דיעזע
 שטאטפינ־ קען זיא וועלכע אונטער בעדינגונגען, דיא געוויינליך

 ברענען : פאלגענדער איז ברענען פון נאטור־געזעץ רער ב., צ. רען.
 אין קערפער. אנאנדער מיט זויער־שטאח פון פעראייניגונג א איז

 אזוינס איז עם וואס נור ניט איהר זעהט בעהויפטונג ריעזער
 נעמליך ברענען, צום נויטווענדיג איז וואם אויך, זאנדערן ברענען,

זויער־שטאח. —
 קען נאטור־ערשיינוננ א איבער שלום אלגעמיינער יערער ניט

 א ציעהט איהר ווען ב., צ. נאטור־געזעץ. א אלם ווערן באטראכט
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 אין לעבען מינים אללע פון בעאבאכטונגען אייערע אללע פון שלום
 — זאך", וואונדערבארע א איז "לעבען אז זאגט, און נאטור רער
 נאטור־' א זיין ניט קיינעספאלס אייערע בעהויפטונג דיעזע וועט

 אלגעמיי־ אן אום מיינונג. פערזענליכע אייעד נור איז ראם נעזעץ.
 נאטור־ א איבער בעהויפטונג אלגעמיינע אן ארעד שלום נער

 מוז נאטור־נעזעץ, א אלם ווערן באטראכט קענען זאל ערשיינונג,
 ערשיינונג וואסדיזע ענטהאלטעןאןערקלעהרונג, בעהויפטונג דיזע
 שטאטפינדען, קען זיא בערינגונגען וועלכע אונטער און אזוינס איז

 ער- דיעזע וועלכען אונטער רעגעל, רעם ענטהאלטען מוז זיא ה. ד.
אונטערגעגעבען. איז שיינונג
 אזוינס איז וואס נור ניט ערקלעהרען קען נאטור־געזעץ א
 זיא אום נויטווענדיג, איי וואם און ערשיינונג יענע אדער דיעזע

 ערשיינונג געוויסע א וויא אויך זאנדערן שטאטפינרען, זאל
 וועלכער געזעץ רער ב., צ. ווירקט. זיא וויא פאר, גייט

 אויף פאלט קערפער אונטערנעשפארטער ניט יערער אז לויטעט,
 געזעץ אנאנדער דורך ערגענצט אדער דערפילט ווערט ערד רער

 פליהען זיין אין אז לויטעט, וועלכע ערשיינונג, דיזעלבע איבער
 אלץ קערפער א פון געשווינדקייט דיא ווערט פאללען( ה. )ר. אראפ

 )ווען ארויך פליהען זיין אין פארקעהרט און, גרעסער און גרעסער
 געשווינדקייט דיא ווערט לופט( דיא אין קערפער א ווארפט איהר

קלענער. און קלענער אלץ קערפער דעמזעלבען פון
 אייו פון שלום אלגעמיינעם אן ציהען ניט מאל קיין קען מי

 פאלנ• פעללע. ארעד פאקטען ווייניגע פון אדער פאל, ארעד פאקט
 איז וועלכער ווירקליכער, א נאטור־געזעץ דעריעניגער נור איז ליך,

 ווען דאז, נור מענליך. נור וויא פאקטען פיעל אזוי אויך נעגרינדעט
 א ארויס ר ע מ מ י א רופט נאטור־ערשיינונג נעוויססע איין

 ערשיינונ־ אנדערע געוויססע ארעד ערשיינונג, אנרערע נעוויססע
 קען וועלכער שלום, אלגעמיינעם אן ציהען איהר קענט — גען,

נאטור־נעזעץ, א אלם ווערן באטראכט
 מענשליכע צווישען אונטערשיער נרויסער א פאראן איז עם

ערשטע דיא נאטור־געזעצע. און געזעצע נעזעלשאפטליכע ארעד
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 דיא מענשען, פון אבגעשאפט ווערן קענען און געשאפט ווערן
 *אב ווערן ניט מאל קיין קענען און געשאפט ניט ווערן צווייטע

 אזוי זיינען און וויללען קיינעמס אהן עקזיסטירען זיי ;געשאפט
 איז נעזעץ געזעלשאפטליכען א זעלבסט. נאטור דיא וויא אייביג

 אונבעדינגט מעז מוז נאטור־געזעץ א ;פאלגען צו ניט מעגליך
 נאטור־ א פאלגען יא וועגעז רעדע קיין זיין ניט קען עם פאלגען,

 עניליך, אונפערמיידליך. איז פאלגען ראם פאלגען, ניט ארער געזעץ
 א אויסנאהמע, געוויססע פון געזעץ נעזעלשאפטליכער א ווייס

אויסנאהמע. ׳טוס קיין פון ווייס אבער נאטור־געזעץ
 עטליכע שוין האבען מיר וויא ץ, ע ז ע ג ־ ר ו ט א נ א

 אזוינס איז וואס ערקלעהרט ווידערהאלט, מאל
 און קומט זיא וואנען פון ג, נ ו נ י י ש ר ע געוויססע א

 אומ־ וועלכע אונטער ארוים, רופט זיא ערשיינונגען אנרערע וועלכע
 קיין אבער קען נאטור־געזעץ א שטאטפינדען. קען זיא שטענדען

 ערשיינונג יענע אדער דיעזע ם ו ר א ו ו ערקלעהרען ניט מאל
 איממער רופט ערשיינונג געוויססע איין ם ו ר א ו ו פאר, קומט
 אל־ געוויססען א ציהענדיג ערשיינונג. געוויסע אנאנדער ארוים

 )בע־ קאנסטאטירען ערשיינונג, נעוויססע א איבער שלום נעמיינעם
 פאקטען, געוויססע ארער פאקט געוויססען א נור מיר הויפטען(

 פאקט רער ם ו ר א ו ו דערמיט ניט נאך ערקלעהרען מיר אבער
 ניט איז וואס קערפער, א אז בעהויפטען מיר ווען עקזיסטירט.

 דערמיט מיר יערציילען ערד, רער אויח פאלט אונטערגעשפארט,
 קערפער רער ם ו ר א ו ו ניט ערקלעהרען מיר אבער פאקט, א נור
 בעהויפ־ מיר ווען אונטערגעשפארט. ניט איז ער ווען פאללען מוז

 אנאנ־ מיט זויער־שטאך פון פעראיינינונג א הייסט ברענען אז טען,
 דיא באשטייט וואם אין נור דערמיט מיר ערקלעהרען קערפער, רער

 ערשיינונג ריעזע ם רו א וו ניט אבער ברענען, פון ערשיינונג
 נאטור־ א צוזאמענמישען ניט מאל קיין רארך מי פאר. קומט
 ריעזע פון אורזאכע >־יא מיט ערשיינונג געוויססע א איבער געזעץ

 וואס זעלבע ראם ניט קיינעספאלס איז נאטור־נעזעץ א ערשיינונג.
 עם א י ו ו : פראגע דיא אויף ענטפערט געזעץ א אורזאכע. אן
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 דיא אויח ענטפערט אורזאכע אן איז, עם ם א ו ז אדער איז,
 ער־ דיא איבער נאטור־געזעץ דער איז. עם ם ו ר א ו ו : פראנע

 זאנדערן ברענען, פון אורזאכע דיא ניט איז ברענען פון יטיינונג
 באיטטייט. ערשיינונג דיעזע וואם אין בעהויפטונג, דיא איינפאך
 טעמפע־ הויכע געוויססע א אונטער פערוואנדעלט ווערט !ואםפער

 טעמפעראטור ניערעריגע געוויססע א אונטער און פארע אין ראמור
 נאטור־ אזא פאראן איז עם וואם דערפאר ניט — אייז אין —

 בעהויפטונג ריא נור איז זעלבסט נאטור־געזעץ רער זאנדערן געזעץ,
 פרירען און זידען פון ער׳טיינונג דיא אדער פראצעסס דער וואם אין

 וואט פאר. קומט עם אומשטענדען וועלכע אונטער און באשטייט
 אונ־ נאנץ וויפסענשאפט דיא איז אורזאכען, דיא אנבעלאנגט

 בע־ קען פער׳טטאנד מענשליכער רער ענטדעקען. צו זיי פעהיג
 פאר גייט עם א י ו ו און פאר גייט עם ס א ו ו נור גרייפען

 שטאנדע אים זיין ניט מאל קיין וועט ער אבער נאטור, רער אין
 אדער עקזיסטירט יענעס אדער ראם ם ו ר א ו ו ענטדעקען צו

 רופט היטץ גראר געוויססער א אז ב., צ. זעהן, מיר ווען פאר. גייט
 ׳טלום, א מיר ציהען — זידען, פון עריטיינונג דיא ארוים איממער

 איז ראם אבער זידען. פין אורזאכע ריא איז היטץ גראד דיעזער אז
 בלייבט אלעמען נאך ווייל אורזאכע, דיא ניט אייגענטליך, נאך,
 גע־ א ארויס רופט ווארום : פראגע דיא פערענטפערט ניט נאך

 בע־ נור קענען מיר זידען. פון ערשיינונג דיא היטץ גראד וויססער
 פאראן איז עם ווען ט י י צ ר ע ב ל ע ז ר ע ד אין אז הויפטען

 זידען, פון ער׳טיינונג דיא פאר אויך קומט היטץ, גראד געוויסער א
 זויער־ פעראייניגט זיך האבען עם וויא ם ע ד כ א נ ראם אדער

 ניט רארח מי וואססער. נעווארען איז וואססער־שטאר, מיט •טטאוי
 אין זיך אן־און־פיר ניט עקזיסטירען נאטור־געזעצע אז פארגעםפעז"

 נור זיינען זיי :6קע אונזערע אין נור עקזיפטירען זיי נאטור, רער
 נאטור; רער א׳ן פאר נייט וואס רעם ווענען אידעען אונזערע

 ארוס פאר נייט וואס רעם איבער יטליססע אונזערע נור זיינען זיי
 וואס ראם און עריטיינונגען נור עקזיסטירען זיר פיר און אן אונז.
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 אוג־ ערקלעהרוננען, אונזערע נור זיינען נאטור־נעזעצע רופען מיר
ערשיינונגען. דיזע פון פערשטיין זער

 האבען מיר וויא זיר, בעשעפטינט נאטור־וויססענשאפט דיא
 און קערפער פון אייגענשאפטען קערפער, טיט בעמערקט, שוין

 ענט־ צו איז הויפט־אויפגאבע איהר קערפער. מיט ערשיינונגען
 פאר, קומט אונז ארום אללעס וועלכע נאך געזעצע, דיא דעקען
 נאטור־ערשיינוננען, ריא אונז ערקלעהרען נעזעצע ריעזע ווייל

 פון קענטנים דיא שאדען. אדער נוצען ברענגען אונז קענען וועלכע
 נאטור־ דיא אויסצונוצען מעגליכקייט דיא אונז ניבט געזעצע ריזע

 אזעלכע פערמיידען צו ציעלע, אייגענע אונזערע פאר קרעפטע
 ארויסרופען און שארען, בריינגען אונז קענען וועלכע ערשיינונגען,

נוצען. בריינגען אונז קענען וועלכע ערשיינונגען אזעלכע

9.
נאטור־וויסשענשאפט. פון מעטאד דער

 און ארט דיא ה. ד. נאטור־וויססענשאפט, פון מעטאד רער
 צו אום ברויכט נאטור־וויסענשאפט דיא וועלכע אופן אדער ווייזע

 אין איז, געזעצע, איהרע ענטרעקען צו און נאטור דיא אונטערזוכען
 ער ווען ברויכט, מענש יערער וואס דערזעלבער, גענומען, גרונד

 ווען ווערען. בעקאנט עפעס מיט אדער דערוויסען עפעם זיך וויל
 איהר וועלכען געגענשטאנד, א מיט ווערן בעקאנט ווילט איהר
 ? דערצו געוויינליך, איהר, טהוט וואם — מאל, ערשטען צום זעהט

 אללע אייערע מיט איהם איהר אונטערזוכט אלעמען פאר פריהער
 זיין מיט ווערן צו בעקאנט אום איהם, באקוקט איהר : זיננע 5

 אויב איהם, צו צו זיר הערט איהר ;גרויסקייט נעשטאלט, קוליר,
 צו־ אין איהם ברענגט איהר ארער קלאנג, א ארוים ניט ניט ער

 וואם הערען צו אום געגענשטאנד, אגאנרער מיט זאממענשטויס
 מיט איהם אונטערזוכט איהר ;ארויס ראן ניט ער קלאנג א פאר

 מיט׳ן איהם פרופט איהר ;ריח א ניט האט ער אויב נאז, אייער
 טאפט ענדליך, און, טעם, געוויםסען א ניט האט ער אויב צונג,
 ווייך, ארער הארט איז ער צו וויסען צו אום ארום, איהם איהר
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 איהר — ווארט, איין מיט — ג., ר. א. ניט, אדער גלאט
 אן זיף הייבט רעם מיט זייטען. אללע פון איהם ט כ א ר ט א ב

 זיא ענדיגט רעם מיט אבער זאך, נייע א פון אונטערזוכוננ יערע
 און בעאבאכטעט געגענשטאנד דעם האט הר י א ורען ניט. נאף־ זיר

 פערשידענע דורך איהם אונטערזוכען צו אן איהר הייבט בעטראכט,
 איהם פרופט איהר : פראבעס אדער עקספערימענטען

 אוש וואססער אין אריין איהם ליינט איהר ;ברעכען אדער בייגען
 זעהן, צו אום אנצינדען, איהם פרופט איהר ;צוגייט ער צו זעהן, צו

 ;שווימען קען ער צו פרופט איהר ;ברענען צו פעהיג איז ער אויב
 צער־ קען ער צו זעהן צו אום פייער, אויר׳ן איהם האלט איהר

 אונטער־ האט איהר וויא נאכדעם וו. ז. א. וו. ז. א. ווערן שמאלצע;
 אדער בעאבאכטען רויר קערפער אדער געגענשטאנד רעם זוכט

 צו אן איהר הייבט עקספערימענטען, רויר און באטראכטען
 קערפער, אנדערע אן זיר דערמאנט איהר ;איהם וועגען ן ע ר ע ל ק

 אג־ מיט׳ן איינם פערנלייכט און איהם צו עהנליר זיינען וועלכע
 פון קלאסע א פאר וואס צו אויס, איהר געפינט ענדע אם דערן.

 אין אונטערזוכט איהר וואש דאס )אויב ערשיינוננען אדער קערפער
 דיזע קערפעראדער פאראיירני״ער דיזער בעלאנגט ערשיינונג( אן

 אונטערזוכונ־ אייערע אלע פון ציהט איהר ה. ד. ערשיינונג, נייע
ס. ו ל ש ם ע נ י י מ ע ג ל א ן א נעז

 און וויססען איינפאכען פון וועג אדער טעטאד רער איז ראם
 סיסטע־ אדער וויססענשאפטליכען פון מעטאד רער אויר איז דאס

 אונטערזוכט נאטור־פאדשער געלעהרטער א וויכפען. מאטישען
 געלעהרנטער קיין ניט א וויא אופן זעלבען רעם אויר נאטור דיא

 איבער נאר דיינקט און זיא פרופט זיא, באטראבט ער ;מענש
 נור איז אונטערשיער רער פרופט. און באטראכט ער וואס רעם,
ס י או ערשיינונג געוויכע א באטראכט געלעהרטער א דאס רער,

 איהר איבער נאר דיינקט אויכפיהרליר, זיא פרופט ר, י ל ר ה י פ
 אונטערזו־ זיינע פון שלום אלנעטיינעם אן ציעהט און ש י ג א ל

מענש. איינפאכער אן וויא נ, י ט כ י ז ר א פ מעהר פיעל כונגען
 איינ־ און לייכטע אזא ניט איז נאטור דיא אונטערזוכען צו



— 37 —

 קענען דארח מי פאר. עם זיך שטעללען פיעלע וויא זאף, פאכע
 ניט זאל זייט וויכטיגע קיין אז אזוי ערשיינונג אן באטראכטען

 פאר אפט האלט מענש געלעהרטער קיין ניט ווערן. פארבייגעלאזען
 וויכטיג, זעהר ווירקליכקייט רער אין איז וואס ראם קלייניגקייט א

 וואם ראם ערשיינונג נייע א אין אפט זעהט ער ;פארקעהרט און,
 פאר־ און ערשיינונגען, אנדערע צו עהנליי ערשיינונג דיעזע מאכט
 פאר־ אדער אנדערע, פון זיי אונטערשיידעט וואס אזעלכעס, זעהט

 צו וויא ניט פארשטייט מענש געלעהרטער קיין ניט ;קעהרט
 נויטווענ-יגע א?לע ניר זאגאר האט ער און ערשיינונג, אן פרופען

 ניט ער איז ענדליך, פרופען. צו אויספיהרליך זיא אום מיטטעל
 אירים ;פארזיכטיג שלוסם א ציהען צו לאגיש, ריינקען צו נעוויינט

 הער אין אז פאראורטהייל, רעם פון זיף באפרייען צו שווער איז
נסים. קיינע און צופעללע קיינע עם גיעבט נאטור

 ער־ נייע א אינטערזוכען צו. זיך נעהמט גילעהרטער א ווען
 אנ־ פיעלע פון קענטניס דיא פאראויס שוין ער באזיצט שיינונג,

 שוין בעזיצט ער ערשיינונגען, עהנליכע ווייניגער אדער מעהר דערע
 ווייס ער אונטערזוכונגען, פריהערריגע פיעלע פון ערפאהרונג ריא
 בע־ צו זייטען א פאר וואם פון ערשיינונג, נייע א צו צוגיין צו וויא

 זיא; פרופען צו אופנים פערשיעדענע פאר וואם אויר זיא, טראכטען
 מיקראסקאפ, רער )וויא אינכטרומענטען פערשיעדענע האט ער

 זיף קען ער עקספערימענטען, זיינע פאר אנדערע( און טעלעסקאפ
 ווארם, ב. צ. )וויא קרעפטע ־ נאטור פערשיערענע מיט בענוצען

 קען ער ;עקספערימענטען זיינע פאר ג.( ד. א. עלעקטריציטעט
 קען ער ;שטאנרפונקטען פערשיערענע פון ערע&יינונג ריא פרופען

 זיי־ וועלכע ערשיינונגען, אנדערע טויזענרע מיט זיא פארגלייכען
 שוין ציעהט ער ווען וו. ז. א. וו. ז. א. בעקאנט גוט שוין אירים נען
 — אונטערזוכונגען, זיינע אלע פון שלום אלגעמיינעם אן ענרע אם
 גע־ אויספיהרליר באטראכטע, גוט אויר געגרינדעט שלום זיין איז

 א איז שלום אזא און פאקטען, נאכגעקלעהרטע לאגיש און פרופטע
שלום. וויסענשאפטליכער

 נאטור רער פון אונטערזוכונג ריא אז יעצט, ווייססען מיר
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 רער ראם און פרופען, און בעאבאכטען אין הויפטזעכליך באעטייט
 ווי־ א אין אויסגעדריקט ווערט אונטערזוכונג יערער פון רעזולטאט

 ־ י מי ע ג ל א אן זיין קען עלום דיעזער עלום. סענעאפטליכען
 עלום א ציעהען מיר ורען ר. ע ל על י צ ע פ ס א און נער
 קלאססע געוויססער א צו בעלאנגען וואס קערפער אללע וועגען
 ערעיינונג גאנצער א צו קערפער, פון קלאססען אללע צו ארער
 אלנע־ אן עלום אונזער איז ראן — ערעיינונגען, אללע צו אדער

 אייג־ געוויססען א ווענען עלום א ציעהען מיר אבער ווען מיינער.
 ערעיינונג איינצעלנער געוויססער א וועגען ארער קערפער צעלנעם

 א עלום אונזער איז ראן — קראפט, ־ נאטור געוויפמער א פון
בייעפיעל. א מיט ערקלעהרען באלד עם וועללען מיר ספעציעללער.

 ערעיי־ דיא באעטייט וואם אין וויססען ב. צ. ווילט איהר
 בעאב־ איהר אונטערזוכען, צו אן הייבט איהר ברענען. פון נונג

 האלץ, קוילען, פון ׳לאמפ א פון ליכט, א פון ברענען ראם אכטעט
 מא־ א פאר וואם פון אונטערזוכט איהר וו. ז. א. ספירט פאפיער,

 קעראסין, )ליכט, קערפער אללע דיעזע באעטייען עם טעריאלען
 וואם פון און אננעצינדען, זיי האט איהר איידער וו.( ז. א. האלץ
 נאכדעם איבער בלייבט וואס ראם. בעעטעהט מאטעריאלען פאר
 ברענען צו פרובירט איהר געווארען. פארברענט זיינען זיי וויא

 נלע־ א אונטער און קעלער א אין לופט, פרייער רער אין עטוואם
 נעווייג־ א אין עטוואם ברענעז צו פרובירט איהר ; קאלפאק זערנעם
 ווייניג זעהר ענטהאלט וואס לופט, א אין נאכדעם און לופט ליכער

 וו. ז. א. וו. ז. א. ניט זויער־עטאף קיין גאר אדער זויער־עטאח
 איהר ציעהט אונטערזוכונגען אויספיהרליכע אייערע אללע נאך

 דיא אין באעטייט ברענען פון ערעיינונג דיא :עלום פאלגענדען
 עלום דיעזען קערפער. אנאנדער מיט זויער־עטאך פון פעראייניגונג

 רעם צו ברענען, פון מינים ע ל ל א צו אנווענדען מען קען
 אונ־ ברענען רעם צו קערפער, ברענענדיגע ע ל ל א פון ברענען

 אן עלום דיעזער איז דערפאר און בעדינגונגען, ע ל ל א טער
 איהר האט אופן אן פאר וואס אויר עלום. ר ע נ י י מ ע ג ל א

 פיעלע פון אונטערזוכונג היא דורך עלום? דיעזען בעקומען
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 פעללע ע נ ל ע צ נ י י א פיעלע פון קערפער, ע נ ל ע צ נ י י א
 פון נעזעץ אדער ׳עלום אלנעמיינעם צום ווענ אייער ברענען. פון

 אונטערזוכונגען ע נ ל ע צ נ י י א דורך געגאנגען איז ברענען
 אדער וועג דיעזער ברענען. פון ערשיינונגען נע ל ע צ נ י י א פון

 אונ־ רורך שלום ם ע י. י י מ ע ג ל א אן ערהאלטען צו מעטאר
 אין בעקאנט איז פאקטען ע נ ל ע צ נ י י א פון טערזוכונגען

 טע־ אינדוקטיווער רער אלם וויפסענשאפט חןר
 איז ר $ ט ע מ אינרוקטיווער רער ד, א ט

 אל־ צום איינצעלנעם רעם פון וועג רער
ם. ע נ י י מ ע ג

 אן אז באמערקט, איהר ביישפיעל. א נאך נעהמען לאמיר
 ;ערד רער אויף פאלט בוים, א פון אפ זיך רייסט ער ווען עפעל

 אז ערד; דער אויך פאלט ווארך, א איהם ניט מי ווען שטיין, א אז
 ווא־ דיא זיך גיסט וואסער, מיט נלאז א איבער קעהרט איהר ווען
 אנדערע פיעלע נאך אונטערזוכט איהר וו. ז. א. ערד רער אויר סער

 ווע־ שלוס אלגעמיינעם אן איהר ציעהט דאן און פעללע עהנליכע
 ריעזען ערהאלטען איהר האט וויא פאללען. פון ערשיינונג דיא נען

 איינצעלנע פיעלע פון אונטערזוכונג ריא רורך שלום? אלגעמיינעם
 גע־ פאלגליך, איהר, האט מעטאד א פאר וואס ן. ע ט ק א פ

נ אי דעם ? שלום אלגעמיינעם אייער צו קומען צו אום ברויכט,
מעטאד. ן ע ו ו י ט ק ו ד

 בע־ זייט איהר ביישפיעל. אנאנדער נעהמען יעצט לאמיר
 מעגליך איז לעבען היין אז געזעץ, נאטור רעם מיט ב., צ. קאנט,

 שלום, וויסענשאפטליכער אלגעמיינער אן איז ראם לופט. אהן
 פאל. אזא נעמען יעצט לאמיר ניט. צווייפעלט איהר וועלכען ׳אין

 א אין הונד א אריינזעצען וויל שכן א אייערער אז זעהט איהר
 איהר וויא גיך אזוי דארט. איהם פארשפארען און קאסטען קליינעם

 גאנץ א אין וועט הונד דער אז הלאהר, אייך פאר ווערט עם, זעהט
 איהר ווייסט וואנען פון קאסטען. אין ווערן רערשטיקט צייט קורצע

 געקלעהרט האט איהר ? שלום אזא צו געקומען איהר זייט וויא ? עם
 ;לופט אהן לעבען ניט קען זאך לעבעדיגע קיין :ווייזע פאלגענדער
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 איז קאפטען, אין פער׳עפארט האט ׳עכן אייער וועלכען הונד, רער
 אבער ;לעבען צום לופט ער ברויכט פאלגליך, זאך, לעבערינע א

 נור איהם פאר לופט גענוג פאראן איז קאפטען צוגעמאכטען א אין
 מינוטען עטליכע אין ער וועט פאלגליך, — מינוטען, עטליכע אויך
 אלגעמיינער אן בעקאנט איז אייך ווערן. דער׳עטיקט מוזען ארום
 ספעציעללען א באנעגענט איהר לעבט, וואם אללעם, וועגען *עלום
 רעם צו שלום אללגעמיינעם רעם אנגעווענדעט האט לעבען, פון פאל

 ספעציעללען א געצויגען האט און פאלל ספעציעללען
 דורך ׳עלום כפעציעללען אייער צו געקומען זייט איהר ם. ו ל ש

 ערהאלטען צו מעטאד אדער וועג דיעזער יעלום. אלגעמיינעם אייער
 בע־ א דורך ער׳עיינונג פפעציעללע א וועגען ׳עלום ספעציעללען א

 — ער׳עיינונג אלנעמיינער אן וועגען ׳עלום אלגעמיינעם קאנטען
 דע־ דער אלם וויססענ׳עאפט דער אין בעקאנט איז

 ר ע ו ו י ט ק ו ר ע ד דער ד. א ט ע מ דוקטיווער
 ־ ע ג ל א דעם פון ג ע ו ו רער איז ך א ט ע מ

איינצעלנעם. צום מיינעם
 פון באקאנט גוט איז אייך ביי׳עפיעל. א נאך נעהמען לאמיר

 אנדערע פון ערפאהרען דעם פון און ערפאהרען אייגענעם אייער
 אן איז דאס ׳טטארבען. איז עס ווען מוז מענ׳ע יערער אז מעניעען,

 ע ל ל א וועגען וואהרהייט אלגעמיינע אן ׳עלום, אלגעמיינער
 וועט מי אז פאר, יעצט אייך יעטעלט אויסנאהמע. אהן מענ׳עען

 עם ווען גאלרבערג, אברהם בעקאנטער, אייער וועט ;פרעגען אייך
 טראכטען לאננ אהן איהר וועט פראגע דיעזע אויר ? יעטארבען איז

 פאל ריעזען אין האט איהר !׳עטארבען ער וועט געווים :ענטפערן
 מענ׳עען' איינצעלנעם אן וועגען ׳עלום ספעציעללען א געצויגען

 וועגען ׳עלום אלגעמיינעם בעקאנטען א אויך זיך נרינדענדיג
ע ד דעם געברויכט פאלגליך, האט, מענ׳עען.איהר ע ל ל א
מעטאד. ן ע ו ו י ט ק ו ד

 פין נור אייגענטליך, בא׳עטייט, ווייסען מיר וואס אללעס
 ערהאל־ האבען מיר וועלכע ׳עליסע, פפעציעללע אדער אלגעמיינע

 דעדוקטיווען רעם און אינדוקטיווען רעם אנוועבדענדיג טען
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 פון פאל יערען אין אן מיר ווענדען מעטאדען ריזעלבע מעטאד.
 איהר ווען בעוואוסטערהייט. עטוואם טהוען מיר ווען לעבען, אונזער

 שרייען, צו אן הייבט קינה אייער אז טאג, יעדען ב. צ. באמערקט
 איהר ציעהט הענד, דיא אויר איהם נעהמט פערזאן געוויסע א ווען
 דאס אז נעמליר, שלום, אלגמיינעם אן פעללע פיעלע דיעזע פון

 אלל־ דיזען צו געקזמען זייט איהר פערזאן. ריזע פיינר האט קינר
 האבענ־ מעטאד. אינרוקטיווען רעם אנווענרענדיג שלום, נעמיינעם

 יעדעם איהר וועט שלום, אלגעמיינעם ריעזען מאל איין געמאכט דיג
 אויר קינד אייער נעהמען וועללען וועט פעדזאן דיעזע ווען מאל,
 באלר אנהייבען וועט עם אז פאראויס, זאגען קענען הענד, דיא

 אלגעמיינעם אייער אויר זיך גרינדענדיג וועט, איהר ה. ד. שרייען,
 שלום ספעציעללען א ציהען פעללע, ע ל ל א וועגען ׳עלום

 רעם אנווענדען פאלגליך, וועט, איהר פאלל. איינצלנעם אן ווענען
מעטאד. דערוקטיווען

 וועגען שליססע פון רייהע א אדער שלום, אלגעמיינער אן ווען
 פיעלע אויר געגרינדעט זיינען נאטור־ערשיינונג געוויססער א

 פאל, אדער פאקט איינצעלנער נייער יערער ווען און פאקטען,
 שליססע אדער שלום דיעזען בשטעטיגט באגעגנען, מיר וועלכען

 ניט ווידערשפרעכט פאלל אדער פאקט נייער איינצעלנער קיין און
 וועגען שליססע אדער שלוט אזא מען רופט ראן — שליססע, דיעזע

 ער־ דיעזער פון ע י ר א ע ה ט דיא — ערשיינונג געוויסער א
 בעאבאכטען צו שטאנדע אים ניט מאל קיין זיינען מיר שיינונג.

 פעללע אדער פאקטען אללע אויסנאהמע אהן אונטערזוכען צו ארער
 קיין שליססע אונזערע קענען רערפאר ערשיינונג. געוויססער א פון

 נרונר־ דיא אז אבער, ווייסען מיר וואהר. אבסאלוט זיין ניט מאהל
 ערשיי־ אדער קערפער קלאססע נעוויססער א פון אייגענשאפטען

 קערפער איינצעלנע אלע אין אויר געוויינליר זיף געפינען נונגען
 מיר קלאסע. דיזעלבע צו בעלאנגען וועלכע ערשיינונגען, אדער
 וועלט, גאנצער רער אויר פערד אללע אונטערזוכען ב. צ. ניט קענען
 פון אייגענשאפטען הויפט ריא מיט באקאנט זיינען מיר ווע• אבער

 5אוין פערד אללע אז זיכער, זיין מיר קענען פערה, הונדערט עטליכע
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 יוי• אונזער אייגענשאפטען. דיזעלבע באזיצען וועלט נאנצער רער
 פאר אבער וואהר, )רעלאטיוו( פערהעלטניסמעססיג כור איז סען
 אבסאלוטער קיין נענוג. נאנץ עם איז לעבען פראקטישען רעם

 אין פערשטאנר באשריינקטען זיין מיט מענש רער קען וואהרהייט
עררייכען. ניט מאל קיין פעהיגקייטען באשריינקטע זיינע

 ווירער־ זאל פאקט נייער איינצינער איין ^ז גענוג, איז עם
 זאפארט זאל טהעאריע דיעזע אום טהעאריע, געוויפסע א שפרעכען

 אויסנאהמען שום קיין פון ווייס נאטור דיא טהעאריע. אויס ווערן
 געווי־ א פון ערקלעהרונג אן ה. ד. טהעאריע, א דארר דערפאר און

 ווען אויפנאהמע. שום קיין ענטהאלטען ניט נאטור־ערשיינונג, סער
 אללע אז עס באווייזט טהעאריע, רער ווירערשפרעכט פאל איין נור

 זיי־ נעגרינדעט, איז טהעאדיע ריא וועלכע אויח פעללע, אנדערע
 פאלג־ און, נעווארען אונטערזובט און בעאבאכטעט ריכטיג ניט נען

געווארען. פערשטאנען ריכטיג ניט ליד,
 האט זאך, געוויססע א אונטערזוכען צו אן הייבט איהר ווען

 מיי- נעוויסע א אן מינוט ערשטער פון שוין גערויינליד, איהר,
 ענדיגען. זיף וועט אונטערזיכונג אייער וואם מיט רעם, וועגען נונג
 און מעהר אלץ טאג יערען בעשטעטיגט אונטערזוכונג אייער ווען

 און מעהר אלץ איהר ווערט ראן — מיינונג, ערשטע אייער מעהר
 אוים, זיר ווייזט ענדע אם ווען און איהר, אין איבערצייגט מעהר

 וואהר־ א מיינונג אייער ווערט ראן — געטראפען, האט איהר אז
 אלץ ווידערשפרעכען אונטערזובונגען אייערע אבער ווען הייט.
 און איהר פון אפ זיף איהר זאנט ראן מיינונג, ערשטע אייער מעהר

 איז סינר אייער ש. ב. צ. ווען וו. ז. א. מיינונג נייע א אן נעהמט
 איהר האט זוכען. עס גייט איהר און געווארען פארפאלען פלוצלינג

 וואו אידעע, קלארע ווייניגער אדער מעהר א אן אנפאנג פון שוין
 אידעע שום קיין האבען ניט זאלט איהר ווען געפינען. זיף קען עם

 אים געווען ניט איהר וואלט זיין, קען קינד ראם וואו רעם, וועגען
 איהר וויא גיד, אזוי אבער זוכען. צו אפילו אנהייבען שטאנדע

 איהר ׳מוואד וויא — רעם ווענען מיינונג געוויססע א אן נעהמט
זוכען. צו אייד עס העלפט — איהר אין איבערצייגט זיין ניט זאלט
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 מיי־ ערשטע אייער אז אוים, איהר געפינט זוכען אייער אין רוען
 מיינונג נייע א אן זאפארט איהר נעהמט פאלשע, א געווען איז נונג
 דאז און קינד דאס איהר געפינט ענרע אם זוכען, ווייטער גייט און

 א נעפאלנט האט איהר וועלכע אידעע לעצטע אייעד פון ווערט
וואהרהייט.

 זיי ווען נאטור־פארשער. מיט פאר קומט פאל דערזעלבער
 אג־ פון זיי מוזען ערשיינונג, נייע גאנץ א אונטערזוכען זיך נעמען
 ערשיינוננ, דיעזער פון ערקלעהרונג געוויסע א אננעהמען אן פאנג
 פון ארבייט, זייער געבען צו ריכטונג א פאר וואם וויססען, צו אום

 ער־ פארלייפינע דיעזע אנצוהייבען. וויא און אנצוהייבען וואנען
 וועג דיעזער אבוואהל ציעל, זייער צו וועג א זיי ווייזט קלערונג

 ער־ פארלייפיגע דיעזע פאלשער. א ארויסווייזען שפעטער זיך קען
 אונטער־ ווייניג נאך איז וועלכע נאטור־ערשיינונג, א פון קלעהרונג

א 6 י ה וויפסענשאפט רער אין מען רופט בעקאנט, און זוכט
 פאר־ ריעזע בעשטעטיגען אונטערזוכונגען ווייטערע ווען ע. ז ע ט

 בעשטעטיגט פאקט נייער יערער ווען ה. ד. ערקלעהרונג, לייפינע
 איהר ווידערשפרעכט פאקט נייער איינצעלנער קיין ווען און זיא,
 א היפאטעזע, אדער ערקלעהרונג פארלייפיגע דיעזע ווערט ניט,

 רער ווידערשפרעכען פאקטען נייע ווען :פארקעהרט און טהעאריע.
 מי נור טהעאריע, קיין ניט ווערט זיא נור ניט ראן היפאטעזע,

 דיא דורכגיין מוז טהעאריע יעדע אוועק. גאנצען אין זיא ווארפט
 דיא האט היפאטעזע יעדע ניט אבער היפאטעזע, א פון מדרגה
טהעאריע. א ווערן צו עהרע

10.
 נאטור־וויססענ־ דיא וויסענשאפטען בעזונדערע וועלכע אין

איינגעטהיילט. ווערט שאפט
 פערשיעדענע אין איינגעטהיילט ווערן ניט קען נאטור דיא

 אזוי איז זיא גאנצעס. פאלקאממענעם א פאר שטעלט זיא חלקים.
 מיט פולל זאנען, צו זא איז, זיא שטיק. איין פון אויסגעגאסען וויא
 רער אין און נאטור דיא אויסער זאך קיין עקזיסטירט עם אליין. זיך
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 און — נאטור, זיין ניט זאל וועלכע זאר, היין עקזיסטירט נאטור
 נא־ מיט אנגעפילט זאגען, צו זא זיין, ניט זאל וועלכע פלאץ, קיק
 אונ־ אונענדליכע, אן נאטור ריא איז זיר פיר און אן טור.

 זיננע אונפאלקאמענע אונזערע מיט מיר, קראפט. אונטערבראכענע
 פארשיערענע ריא נור באגרייפען פערשטאנר, באשריינקטען און

 פערשיעדענע און קערפער, ה. ד. נאטור־שטאר. פון ן ע מ ר א פ
 קער־ דיעזע באלעבען וועלכע נאטור־קראפט, פון ן ע מ ר א פ

 אייג־ זיין צו נאטור דיא ט נ י י ש אונז ערשיינונגען. ה. ד. פער,
 ווירקליב־ דער אין וועהרענד קערפער, פערשיעדענע אין נעטהיילט

 קער־ אנדערע טיט צוזאממענגעשמאלצען קערפער יערער איז קייט
 באנרייפען און ניט זעהען מיר וועלכע קערפער אזעלכע דורך פער
 מאססע אונאונטערבראכענע און אונענדליכע אן איז נאטור די ניט.

 איינינע נור באנרייפען צו שטאנדע אים זיינען מיר אבער שטאר,
 אוים, זיר ווייזט אונז מאססע. אונענדליכע דיעזער פון טראפפען

 באזונ־ פערשיעדענע פון באשטייט נאטור רער פון לעבען דאס אז
 ער־ יעדע איז ווירקליכקייט רער אין וועהרענד ערשיינונגען, דערע

 ערשיינונ־ אנדערע אללע מיט צוזאממענגעשמאלצען אזוי שיינונג
 אונאונטער־ אונענדליכע, איין צוזאממען, אללע בילדען, זיי אז געז,

ערשיינונג. בראכענע
 דאן גאנצעס, אונצערטהיילבארעס איין איז נאטור דיא ווען

 ראם ווייל אזעלכע, אלס זיא לערנען און זיא אונטערזוכען מען מוז
 רעם מיט צוזאממעננעשמאלצען אזוי איז טהייל יעדע פון לעבען
 ווען אונפערשטענדליר, גאנץ ווערט עם אז גאנצען, רעם פון לעבען

 מענשליכער רער אבער איז אומגליק צום באזונדער. עם לערנט מי
 נאטור, גאנצע דיא ארומצוכאפען אימשטאנרע ניט פערשטאנד

 פערלארען זאגען, צו זא ווערט, ער מאל. א מיט ערשיינונגען אללע
 שטיין יעדען לערנען מוז ער גאנצען. גרויסען אונענדליר רעם אין

 ווען ראן נור און נאטור, רער געביידע גרויסער רער אין באזונדער
 צו־ אן ער הייבט שטיין, בעזונדערן יעדען מיט בעקאנט ווערט ער

 צערטהיילט פריהער געביידע. גאנצע א אין זיי זאממענשטעללען
 צו־ ווידער זיא ער שטעלט נאכדעם און נאטור דיא קינסטליר ער
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 נאך קענטניס אונזער מאכט נאטור ריא לערנען ארט אזאן נויח.
אונפערמיידליך. איז דאס אבער אונפאלקאמען, מעהר

 אונבע־ כמעט א אונז פאר רערוויילע נאך איז נאטור דיא
 רייזען וואס דיאיעניגע, זיינען פארשער נאטור דיא לאנד. קאנטע

 צו אום לאנר, אונבעקאנטע דיעזע איבער לעבען גאנצען זייער ארום
 גע־ יענע אונטערזוכען צו און געגענדען נייע איהר אין ענטדעקען

 ענטדעקט. שוין האבען נאטורפארשער פריהערדיגע וועלכע גענדען,
 נא־ דיא זיך צערטהיילען גיכער, גיין זאל אונטערזוכונג דיא אום

 גרופפע יעדע און גרופפעם, אדער אטריאדען אויר טור־פארשער
 נע־ געוויססע א אונטערזוכען צו אויפנאבע דיא זיך אויר נעהמט

 מי וועלכע נעגענד, גרויסע ריא אונטערזוכט נרופפע איין גענד.
 אללע און לעבען, געזעלשאפטליכען ראם מענשהייט, דיא רופט

 געגענד, דיעזער אין מאכט גרופפע דיעזע וועלכע ענטדעקונגען,
 אנדערע וויססענשאפט. סאציאלע זאגענאנטע דיא צוזאמען בילדען

 זייערע אללע און געגענדען, אנדערע אללע אונטערזוכען גרופפעם
 נא־ ריא נאטור־וויססענשאפט. דיא צוזאמען בילדען ענטדעקונגען
 פרונט־ דעמזעלבען אן ווענרען טהעטיגקייט זייער אין טור־פארשער

 אנ־ ווערט וועלכער ארבייט, רער צערטהיילונג פון פרינציפ בארען
 געגענ־ דיא צערטהיילען זיי נור ניט פאבריקען. אלע אין געווענדעט

 צערטהיי־ זיי נור זיי, אונטערזוכען צו גיכער אום זיך, צווישען יען,
 דיא נרופפעס. קליינע צווישען געגענד בעזונדערע יעדע אפילו לען

 פילע אין איינגעטהיילט ווערט לעבען, סאציאלען פון געגענד גרויסע
 פאליטישעןלעבען,עקאנאמישעס,רעליגיעזעס אין געגענדען: קלענערע

 קליינער יערער אין ענטדעקונגען דיא און וו. ז. א. מאראלישעס
 :וויסענשאפטען סאציאלע באזונדערע צוזאממען בילדען נעגענד

 גע־ גרעססערע פיעל דיא וו. ז. א. עטהיק עקאנאמיע, פאליטישע
 פיעלע נאך אין איינגעטיילט ווערט נאטור אלגעמיינע דיא פון גענד

 פפלאנצען־ דיא טהירען־וועלט, דיא : געגענרען קלענערע מעהרערע
 גע־ קלענערער יערער אי! ענטדעקונגען דיא וו. ז. א. ערד דיא וועלט,

 זאאלא־ :נאטור־וויססענשאפטען באזונרערע ווידער בילדען גענר
 דיא — באטאניק חיות, איבער וויססענשאפט דיא ה. ד. ניע,
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 —ערד, רער איבער — געאלאגיע פפלאנצען, איבער וויססענשאפט
 ענטהאלט אנאטאמיע דיא ׳טטערן. דיא איבער — אסטראנאטיע

 ;קערפער לעבעדיגע פון ארגאנען דיא איבער אונטערזוכונגען דיא
 ארבייט דיא אדער פונקציאנען דיא ערקלעהרט פיזיאלאגיע דיא
 פסיכאלאגיע דיא ;קערפער לעבעדיגען א אין ארגאן יעדען פון

 דיא ;לעבען גייסטליכען פון עריטיינונגן דיא טיט זיף בע׳טעפטיגט
 אל־ אין לעבען ארנאני׳טען רעם טיט זיף בעשעפטיגט ביאלאגיע

 ;קערפער פון ענדערונגען דיא ערקלעהרט פהיזיק דיא ;געמיין
 פון ענדערונגען אינערליכע טיט זיף בעשעפטיגט כעמיע דיא

 איין פערוואנדלען וועלכע ענדערונגען, אזעלכע טיט — קערפער,
וו. ז. א. אנדערע אין קערפער
 איינגע־ וויעדער ווערט נאטור־וויססענשאפט בעזונדערע יעדע
 ספע־ אין אבטהיילונג יערע און אבטהיילונגען פיעלע אין טהיילט
 נאטור־וויססענשאבט די מעהר וואס אבטהיילונגען. אנדערע ציעלע

 בוים א וויא אזוי צערטהיילט. זיא ווערט מעהר דעסטא וואקסט,
 ווייטער וואס צווייגליף און צוויינען מעהר און מעהר אלץ באקומט

 ספעציע־ יעדען אין וויספענשאפט. ריא אויף איז אזוי וואקסט, ער
 בא׳טעפ־ זיינען נאטור־וויסענשאפטען פון בוים רעם פון צווייג לען

 גע־ א אוים זיף קלויבט יערער נאטור־פארשער. ספעציעללע טיגט
 נאטור, דיא — לאנר אונבעקאנטען רעם אין געגענד קליינע וויססע

 יערער זיא. אינטערזוכען אין לעבען גאנצען זיין פארבריינגט און
 האט און געגענד זיין איבער ארום אימער רייזט ספעציאליסט

 אנרערע אין זיף טהוט עם וואס טהון צו קוק א ניט צייט קיין אפילו
 האט באזונדער נאטור־פארשער פפעציאליפט יערער נענענדען.

 רער פון ווינקעלע קליינעם איין טיט נור טאן צו לעבען גאנצען זיין
 טיט אונטערזוכען צוזאממען נאטור־פארשער אלע אבער נאטור,
 זיי־ נאטור־פארשער, ספעציאליסטען חוץ נאטור. נאנצע ריא אמאל

 סיסטעמאטיזירען וועלכע נאטור־פאחטער, אזעלכע פאראן נאף נעז
 ספעצי־ ריא ענטדעקען. ספעציאליסטען דיא וועלכע פאקטען, אללע

 סיסטע־ דיא און ציגעל, איינצעלנע זאגען, צו זא זאמלען, אליסטען
 געביידעס גאנצע ציגעל איינצעלנע דיעזע פון בילרען מאטיקער
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 ביל־ אדער סטמאטיקער*ם חוץ וויססענשאפט. גרויסער יערער פון
 נאטור־ פאראן נאך זיינען וויססענשאפטען, בעזונדערע פון רער

 וויססענשאפטען. אללע סיסטעמאטיזירען וועלכע פהילאזאפען,
 וויססענ־ אללע פון ענטדעקונגען הויפט דיא צוזאממען זאמלען זיי

 נאטור דיא פון וויסענשאפט דיא זיי פון בילדען און שאפטען
נאטור־פילאזאפיע. דיא ה. ד. גאנצעס, איחר אין

11.
היינט. און מאל א נאטור־וויססענשאפט דיא

 רעם פון נאטור ריא לערנען צו אננעהויבען האט מענש רער
 מיט בעקאנטשאפט שום אהן עקזיסטענץ. זיין פון טאג ערשטען

 דיא עקזיסטירען. ניט חיה קליינסטע דיא אפילו קען נאטור רער
 דיא מיט ניט מיטלייד קיין האט זיא ; ניט רחמנות קיין האט נאטור

 מיך ערקען :זאך לעבעדיגע יעדע צו זאנט זיא ניט. זיא קענען זואס
 אויך ניט נאטור דיא אבער אויפפרעסען. דיך וועל איך אדער
 לערנען צו נור ניט און זיא, לערנען צו מיטטעל זאך לעבעדיגע יעדע
 נא־ ריא זיא. עקספלואטירען צו זיא, בעקעמפפען צו אפילו נור זיא,
 ער־ וועלכע געזעלשאפט, אונזער וויא גוטהערציג אזוי ניט איז טור

 קיין דולדעט זיא מיה. שום אהן לוקסוס אין לעבען צו אייניגע לויבט
 —״ארבייט :יעדען צו זאגט זיא פוילענצע. קיינע און פוילקייט

 זיענען", וועסטו—קעמפך געפינען, וועסטו—זוך לעבען, וועסטו
 עקזיס־ פאר קאמפך שטענדיגער א פאר געהט נאטור רער אין און

 פארדערט וואם און מיטלייד, קיין פון ווייס וואס קאמפך א טענץ,
וויססען. מעהר וואס און וויססען וויססען, אלעמען פאר פריהער
 האט און נאטור רער מיט געקעמפפט אימער האט מענש רער

 איהר, מיט געקעמפפט האט ער מעהר וואס זיא. געלערענט אימער
 האט ער מעהר וואם און זיא, נעלערנט ער האט מעהר דעסטא

 זיא ער האט בעססער רעסטא זיא, געלערנט
 צום מיטעל דיא פאר עקזיסטענץ, פאר קאמפך רער בעקעמפפט.

 מענשענם רעם פון ענטוויקלונג דיא ארויסגערופען האט לעבען,
 ענטווי־ .רער און קאמפח, צום מיטטעל בעסטען רעם — פערשטאנד
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 פרוכטבארער און לייכטער אלץ געמאכט האט פער׳טטאנר קעלטער
 פארווערטם גע׳טטופט זאגען, צו זא האט, מאגען רער קאמפך. רעם
 מאגען. רעם כאפרידיגען נעהאלפען האט קאפ הער און קאפ דעם

 נייסטליכע די ארויסגערופען האבען בערירפניפע מאטעריעלע די
 ארוים־ וויעדער האט פראגרעם גייסטליכער רער און ענטוויקלונג,

פראגרעסס. עקאנאטישען אדער מאטעריעללען דעם גערופען
 אזוי געווען זיינען מענשען רעם פון קענטניפע ערשטע דיא

 געוואופט האט ער חיה. ווילדע א פון קענטניפע דיא וויא קלעגליך,
 פאקטען דיעזע וויא פערשטאנען, ניט האט און פאקטען איינצעלנע

 אנדערע מיט צוזאמענגעבונדען זיינען זיי וויא און געקומען זיינען
 פער־ עם וויא בעפער ניט נאטור דיא פער׳טטאנען האט ער פאקטען.

 ניט ער האט נאטור דיא אונטערזוכען צו קינד. א יעצט זיא ׳טטייט
 דיא וואו דארט, צייט. קיין ניט און פערשטאנר קיין ניט געהאט

 ער האט—מיטעל, לעבענס מיט רייך געווען איז נאטור ארומיגע
 איז זיא וואו דארט און פיעל. זעהר זיא לעהרנען צו געברויכט ניט

 דענקען. צום אפילו געהאט ניט צייט קיין ער האט — ארים געווען
 געבראכט האט לעבען פארן קאמפח ביטערער רער ווען ראן, נור

 ענטוויק־ דער שטופע געוויסכע א צו פערשטאנד מענ׳טענס רעם
 אייניגערמאסען געווארען שוין איז עקזיפטענץ זיין ווען און לונג,

 האט און הונגערן צו אויפגעהערט שוין האט ער ווען ;זיכערער
 ענט־ איז ראן נור — דענקען, צום צייט פרייע אביסעלע געקראגען
 מענ׳טען ווען ראן נור נאטור־וויסענשאפט. פאר באדען א שטאנען

 דיא אויף און וועלדער דיא אין בלאנדזשען צו אויפגעהערט האבען
 פלעצער געוויפע אויר בעזעצט פעפט זיך האבען זיי ווען פטעפען,

 לאנד־ארבייט מיט זיך באשעפטיגען צו אנגעהויבען האבען און
 אר־ געזעל׳טאפטליכע דיא ווען ;האנד־ווערקע פעחטידענע מיט און

 ענטוויקלונג; פון יטטופע געוויסע א עררייכט האט גאניזאציאן
 אויפערליכע און אויפגעהערט האבען צאנקערייען אינערליכע ווען

 זיך האט עם ווען ;זעלטענער געווארען זיינען )מלחמות( קעמפפע
 געזעלשאפט, רער אין ארבייט רער צערטהיילונג דיא אנגעפאנגען

 גע־ ׳עוין האכען ארכייט מענ׳טען׳ס איין פון פרוכטען דיא ווען און
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 גע־ האכען ראן גור—מענשען, איין וויא מעהר ערנעהרען קענט
 גאטור־פארשער, און פילאזאפען ספעציאליסטען ערשיינען קענט

 דיא אערגען אין פארבראכט לעבען גאנצען זייער האבען וועלכע
 ריא פון חשבון רעם אויך צייט דערזעלבער אין לעבעגדיג גאטור,

 סיס־ א ענטשטיין געקענט האט ראן נור מאיאריטעט. ארבייטענדע
 נאטור־ ווירקליכע א און נאטור רער פון אונטערזוכונג טעמאטישע

וויסענשאפט.
 איי־ באזיצט צוריק יאהר טויזענד פאר א מיט שוין האט הינא

 דיא האט עגיפטען אין נאטור־וויסענשאפט. פון עלעמענטען ניגע
 ענטוויק־ פון שטופע הויכע צימליך א עררייכט וויסענשאפט נאטור

 נאטור־וויססעגשאפט, היינטיגער פון וויגעלע ראם אבער ;לונג
 גריכעג־ אלטע ראם געווען איז וויססענשאפט, אייראפייער דיא פון

 רוים פון און רוים, אין איבערגעגאנגען זיא איז דארט פון לאנד.
אייראפא. גאנץ איבער פארשפרייט ביסלעכווייז זיא האט

 נאטור־פילאזא־ ריכטיגער, אדער, פארשער, נאטור אלטע ריא
 צו מעטאד אדער וועג ריכטיגען קיין געוואוסט ניט האבען פען,

 דערצו ווערקצייגע קיין געהאט ניט האבען זיי נאטור, דיא לערנען
 אונפאלקא־ זיינען זיננע אונזערע אז פערשטאנען, ניט האבען און
 זעהר האבען בעשרענקט.זיי זעהר פערשטאנראיז אונזער און מען
 רער געווען זיינען און פערשטאנד מענשענס רעם אין געגלויבט פיעל

 אג־ ענטיעקען. אללעם מען קען אליין דיינקען דורך אז מיינונג,
 פאקטען איינצעלנע זאמלען צו נאטור, ריא אונטערזוכען צו שטאט

 זיי פלעגען שליסע, אלגעמי-נע ציעהען צו פאקטען דיעזע פון און
 שליסע ציהען פלעגען פערשטאנד, אייגענעם זייער אונטערזוכען

 דיזע דורך נאטור די ערקלערן אלייןאוןנאכדעם פערשטאנד דעם פון
 נור איז אליין שכל וער אז פערשטאנען, ניט האבען זיי שליסע.

 רעם שטאח, רעם ראם און נאטור, דיא לערנען צום ווערקצייג רער
 מין אזא פון נאטור. דיא גור געבען קען לערנען צום מאטעריאל

 גע־ וועניג זעהר פערשטענרליך, זעלבסט האט, נאטור דיא לערנען
 אייגענעם זיין געהאט האט פילאזאח יערער ארויסקומען. קענט

 יערער שליססע. זיינע ציהען פלעגט ער וועלכען פון פערשטאנד,
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 איי־ זיין פילאזאפיע, אייגענע זיין געהאט האט פילאזאף נרויפער
 אייג־ דיא פאר נעהאלטען האט ער וועלפע וועלט־אנשויאונג, נענע
 פאר —אנדערע פון פיסטעמען פילאזאפישע ריא און ריכטינע, ציג

 מעהר ענטהאלטע! פיפטעמען אלע האבען אלעמען נאף פאלשע.
 פילאזא־ אלטע דיא וואהרהייטען. אלם פאנטאזיען און רומהייטען

 און וויפפען, צום וועג ריכטינען רעם געוואופט ניט האבען פען
 אוג־ גאנץ גרעסטענטהיילם •געווען ארבייט זייער איז רערפאר

 ענדעקונג פון עהרע ריא בעלאנגט צייט אונזער נור פרוכטבאר.
 טען16 רעם אין נאטור. דיא לערנען צו מעטאד ריכטיגען רעם פון

 נאמען מיטין פילאזאר ענגלישער נרויפער א האט יאהרהונרערט
 רעם—מעטאד וויפענשאפטליכען ריבטיגען רעם ענטדעקט "בעקאן"

 איי־ אין ערקלערט יצוין האבען מיר וועלכען מעטאד, אינדוקטיווען
 נאטור־ ריא האט אן ראמאלם פון קאפיטלען. פאריגע דיא פון נעם

 דיע־ אין און זיך, ענטוויקלען צו שנעלל אנגעהויבען וויפכענשאפט
 און נייע וואם טאג, א אוועק ניט געהט יאהרהונדערט טען20 זען

 אונזער וואם ווערען, געמאכט ניט זאלען ענטדעקוננען וויכטיגע
 און ברייטער אלץ ווערען ניט זאל נאטור רער מיט בעקאנטשאפט

פולער.
 מא־ צו ערלייכטערט נאטור רער אין ענטדעקונג נייע יעדע

 רעם אונז ניט פאקט נייער יערער ווייל ענטדעקונגען, ווייטערע כעז
 פראגרעם רער ווערט דערפאר פאקטען. נייע אנדערע צו שליפעל

 און שטארקער אלץ טאג יעדען מיט נאטור־וויפענשאפט רער פון
 מא־ יאהר הונדערט פון פערלויח אין מען פלענט מאל א שנעללער.

 איין פון פערלויף אין מען מאכט יעצט ענטדעקונג, נייע איין כען
 נאטור־ רער פון פראגרעם רער ענטדעקונגען. נייע הונרערטע יאהר

 ה. ד. טעכניקע, רער אין פראגרעם רעם ארוים רופט וויסענשאפט
 אלץ ארבייט רער ווערקצייגע דיא מאכען צו מעגליכקייט דיא ניט

 יעדע מעהר. און מעהר אלץ פרארוצירען צו בעסער, און בעספער
 ער־ נייע הונדערטע ארוים רופט נאטור רער אין ענטדעקונג נייע

 אין פערבעפערונגען נייע טויזענדע טעכניקע, רער אין פינדונגען
 ערפינדונג נייע יעדע ארויס רופט זייט, אנדערער רער פון מאשינען,
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 דורך ווייל נאטור, רער אין ענטדעקונגען נייע טעכניקע, רער אין
 וויסענשאפטלי־ דיא ווערען טעכניקע רער אין פערבעסערונג יעדע

 מאסען טעלעסקאפען, מיקראסקאפען, )וויא אינסטרומענטען כע
 מעהר אלץ פאלגליך, און, ריכטיגער, און בעסער אלץ ג.( ר. א.

 א פון אינסטרומענט רער נאטור. דיא אונטערזוכונג צום נינסטיג
 וועלכע מיט מאשין, דיא פארבעסערן צו העלפט נאטור־פארשער

 וועלכע ענטרעקונגען דיא דורך געמאכט, איז אינסטרומענט דיעזער
 זיי העלפט מאיטין פערבעסערטע דיא און מאכען, צו העלפט ער

 וויסענשאפט־ בעסערע די דורך ענטדעקונגען נייע מאכען צו ווידער
 דער פון פראגרעם דער מאכט. זיא וועלכע אינסטרומענטען, ליכע

 טעכנישען און עקאנאמישען דעם ארוים רופט וויסענשאפט נאטור
 העלפט פראגרעם טעכנייטער און עקאנאמי׳טער רער און פראגרעס,

פראגרעס. וויססענשאפטליכען דעם
 רעם אויך העלפט וויסענשאפט נאטור רער פון פראגרעס דער
 ארוים־ האט אנאטאמיע פון פראגרעם רער קונסט. דער פראגרעס

 פהיזיק פון פראגרעס רער !סקולפטור אין פראגרעס דעם נערופען
 פון און מאלעריי פון קונסט דיא ענטוויקעלט האט כעמיע און

 רעם געהאלפען האט טעכניהע רער אין פראגרעסם רער און מוזיק,
קונסטען. אנדערע אללע און ארכיטעקטור מוזיק, פון פראגרעסס

 מאכט וואם אלעס אויך זאנדערן נוצליכעס, אללעם נור ניט
 איבער מענשען רעם רערהעכערט וואם פיין, און זים לעבען ראם

 אללעם — ערד. דער אויר געטער אונז פון מאכט וואם חיות, אללע
נאטור־וויסענשאפט. רער מיט פערבונדען היינט איז
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