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אייפלאגע. ערשטער דער צו הלדמה

 ר ע ש י ט ס י נ א מ איבער שטדדיעס פארליגנדיקע די
 מענטשן געבילדעטע די פאר באשטימט זענען ע י פ א ז א ל י פ

 דעם ערלעך זרכן ארץ דענקען ווע,כע שטאנד, איט^עכן פרן
 יארהרנדערט, ־טןx^x פרן סימנים באדייטנדיקסטע די צר אמת.

 לעבהאפטיקער דער געהערט שטייען, מיר סוף וועמעס ביי
 פון דערקענטעניש צר שטרעברנג דער פרן וווקס
 זיך דערקלערט דאסזע,ביקע קרייזן. ברייטסטע די אין אמת

 דער פרן פארשריטן ארמגעהויערע די דררך זייט איין פרן
 מערקווירדיקן דאזיקן אין נאטרר־דערקענטעגיש אמתדיקער

 אנדער דער פרן געשיכטע, מענטשלעכער דער פרן אפשניט
 בולטער אמא? וואס ווערט ווע,כער סתירה, דער דררך זייט

 מסורה, דער ארן ט פ א ש נ ס י וו ר ו ט א נ דער צווישן
 נאך באדערפעניש פרנס פארשפרייטרנג דער דררך לסוף, ארן

 פאקטן, נייאגטדעקטע ארמצייליקע די פרן באנעם שכלדיקן א
סיבות. זייערע פון דערקעגטעגיש ק?אדער א נאך

 קענ• עמפירישע די פרן פארשריטן געוואלטיקע די מיט
 דאזיקן אין געווארן דערגרייכט זענען וועלכע טעגישן,

 איז ט", פ א ש נ ם י וו ר ר ט א נ ר ע ד פון ,יארהרנדערט
 טע^רעטיש ק^אר זייעד האנט בא האגט געגאנגען נישט אבער

 סיבה־ דער פרן דערקענטעניש העכערע יענע ארן פארשטיין,
 מיר וועלכע דערשיינונגען, איינצלגע אלע פרן שייכרת דיקער

 מיר אדרבה, ע. י פ א ז א ל י פ ווארט איין מיט באצייכעגען
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 װיסנ״ מעטאפיזישע רוב פי על און אבסטראקטע די אז זעעץ,
 הונ- זינט אוניװערזיטעטן אונזערע אויף װערן װעלכע שאפט,

 נישט פלל טראכט ,פי,אזאפיע", אלם גע,ערגט י$רן דעדטער
 אוצרות ניידערווארבענע דידאזיקע זיך אין אויפנעמען וועגן

 בא• קלענער קיין נישט מיט און תיסנשאפט. עמפירישער פון
 ס׳רוב אז זיין, מודה זייט צווייטער דער פוץ מיר מוזן דויערן

 נאטורװיסנ• ,עקזאקטעד אזויגערופענער דער פון פארשטײער
 פון פ/עגונג עציעלער30 דער מיט זיך באגוגעיען שאפט"

 און עקספערימענט און באאבאכטונג פון געביט עבגערן זייער
 צוזאמעבהאנג אלגעמיינעם פון הכרה טיפערע די באטראכט

 — פיל^זאפיע די ה. ד. דערשיינונגען, אבסערווירטע די פון
 דידאזיקע ווען אינדערצייט זאך. איבעריקע גאגץ א פאר

 ביימער", די צוליב וואלד דעם נישט "זעעץ עמפיריקער ריינע
 פון באגריף בלויזן מיטן מעטאפיזיקער יענע זיך באנוגענען

 באגריף דער זיינע. ביימער די ווידער זעענדיק נישט וואלד,
 זיך לויפן עס וועלכן אין ע", י פ א ז א ,י פ ר ו ט א "נ פון

 וואר- דער פון וועגן ביידע יענע צונויף גאטירלעך גאבץ
 ספעקולאטיווער אוץ עמפירישער דער הייטס־דערקעיטעניש,

 װידערוױלן מיט אפגעשטויסץ היום עד• נאך ווערט מעטאד,
ריכטויגען. ביידע פון קרייזן ברייטע די דורך

 קעגגזאץ שעדלעכער אוץ אומנאטיר^עכער דערדאזיקער
 רעזולטאטן די צװישץ פילאזאפיע, און נאטורוויסנשאפט צווישן

 /עב׳ אמאל וואס זיך לאזט דענקען, פון און דערפארונג פון
 געביל• ברייטע די אין אפפילץ שמערצלעכער און חאפטיקער

 שטײמדיקער דער שדין עדות ז$גט דערויף קרייזן. דעטע
 "נאטוד־פילאזא- פאפולערער אומגעהויערער דער פזץ פארגעם
 פון משך אין אנטשטאנען איז וועלבע ליטעראטור", פישער
 דער עדות אויך זאגט דערויף יארהונדערט. הא/בן ✓עצטן

 דעמדאזיקן אויף נישטקוקנדיק וואס פאקט, דערפרייענדיקער
 נאטורפארשער באאבאכטנדיקע די פוץ אומחשק קעגנזייטיקץ

 גע" פונדעסטוועגץ זיך האבן פילאזאטן, דענקענדיקע די און
 ווע׳"- וויסנשאפטס׳לייט, באדייטנדיקע ?אגערן ביידע אין פוגען



 שלום צום ד״עגט די אויסגעשטרעקט קעגנזייטיק האבן כע
 די פון /ייזונג דער צו כוחות פארייגיקטע מיט שטרעבן און

 בא- קאנען מיד וועלכע אויפגאבעס, וויסנשאפטלעכע העכסטע
-"ווע/ט־רעטענישך\ נאמעץ קורצן איין מיט צייכעגען
 װעל״ ״װעלט־דעטענישן׳/ דידאזיקע איבער פארשוגגען די

 זיך פארמעסטן חבור, פארליגגדיקן דעם אין גיב איך כע
 גיכער לייזוגג•, עגדגילטיקער זייער אויף גאטירלעך, נישט,
 די" פון ג נ ו ט כ יי ל א ב קריטישע א געבן בלויז זיי דארפן

 ווי קרייזן. געבי׳-דעטע ברייטערע פאר פראבלעמען דאזיקע
 זיך האבן מיר ווייט ווי פראגע, דער אויף ענטפערן צו אויך
 ר ע כ ל ע וו צו לייזונג. זייער צו דערנעגטערט היינט שויץ

 מיר האבן אמת פון הכרה דער אין מדרגה
 טן^1^ יןפ יףס באם דערגרייכט ווירקלעך

 אומ־ דאזיקן צום פארשריטן וועלכע און ? ט ר ע ד נ ו ה ר א י
 יארהונ״ לעצטן" פון משך אין מיר האבן ציל ווייטן ענדלעך

? געמאכט באמת דערט
 וועלכע שאלות, גרויסע דידאזיקע אויף עגטפער דער

 סוביעקטיוו ווי מערנישט זיין נאטירלעך קאן דא, גיב איך
 דער פון קענטענישן מיינע מחמת ? ריכטיק טיילווייז גאר און

 דער־ דער צו כוחות גייסטיקע מייגע און נאטור ווירקלעכער
 פונקט באגרענעצט, זענען מהות אביעקטיוון איר פון קענטעניש

 אײנ״ דאס מענטשן. אנדערע א/ע בא ווי איבעריקנס, אזוי,
 אויך וואס און זיכער, אויף באהויפטן קאן איך וואס ציקע,
 איז זיין, מודה דערין מוזן קעגנער אנטשיידנדיקסטע מייגע
 ביז אנהויב פון איז פילאזאפיע מאגיסטישע מיין אז דאס,
 אויס• פולשטעגדיקער דער ה. ד. ך, ע ל ר ע דורכויס סוף צום

 דערווארבן זיך האב איך וועלכע איבערצייגונג, דער פון דרוק
 און גאטור דער פון פארשונג התמדהדיקער פיליעריקער דורך
 פון יסוד אמתן דעם איבער נאכדענקען אומדערמידלעכן דורך
 געדאנקען• גאטור־פילאזאפישע דידאזיקע דערשייגוגגען. אירע

 היינט און יארהונדערט האלב א איבער געדויערט האט ארבעט
 אין אז אגצונעמען, רעכט א איך האב לעבגסי^ר, ־טן66 אין



 פול־ אויך כ׳בין ז ף יי ר זי איז װארט פון זינען מענטשלעכן
 בוים פון ט״ כ ו ר פ ע פ ײ ״ר דידאזיקע אז בטוח, שטענדיק

 מיר װאם צײט, משך קורצן דעם פאר װעט דערקענטעניש פון
 באדײטנדי־ קײן דורכמאכן נישט לעבן, צו באשערט נאך איז
פארענדערונג. פרינציפיע^ע ארן פארפולקאמונג קע

 מײן פרן אנשוױנגען אנטשײדנדיקע און ממשותדיקע אלע
 ארױס• שױן איך האב פילאזאפיע גענעטישער ארן !אױסטישער

 א־ פ ד א מ ר ע נ יי מ ע ג ל ״א מײן אין יאר 33 פאר געברענגט
 און װײטלויפיק א ארגאניזמען׳/ פוןדי לאגיע

 גאנץ געפונען נאר האט װעלכעס ווערק, אנגעשריבן עך שוועד?
 אנ- פרוװ ערשטער דער געװען איז דאס לײענערס. װײניק

 גאנצץ אויפן אנטוױקלונגס־טעאריע נײבאגרינדעטע די צװוענדן
 פאפולא־ צו פדי מארפאלאגיע. ארגאנישער דער פרן געביט
 אנטהאל־ דערין נייע, די פרן טייל איין הפחות לכל ריזירן
 קרײזן ברײטערע פאראינטערעםידן צו כדי און געדאנקען טענע

 דער־ װיסנשאסטלעכע גרעסטע די מיט מענטשן דעטע7געבי פון
 פארעפנטלעכט איך האב יארהונדערט, אונזער פרן גרײכונגען

 א־ ש א ב ע כ ע ל ר י ט א ״נ מײן (1868) שטעטער יאר צװײ
 גרויסע זײנע אויף קוקנדיק נישט ע, ט כ י ש ע ג ־ ס ג נ ו פ

 דערשינען װערק פאפולערע מער דאסדאזיקע איז חםרונות,
 פאר- 12 אויף געװארן איבערגעזעצט ארן אויפלאגעס נײן אין

 צו געװען גורם װײניק נישט בכן האט עס ?שונות. שידענע
 דאסזעלביקע װעלטבאנעם. מאניסטישן פרן פארשפרײטונג דער
 ״אנ־ געלײענטער װינציקער דער בנוגע זאגן אױך מען קאן

 לײזן צו (1874) געפרװוט כ׳האב װעלכער אין טראפאגעניע״
 דער פון פאקטן װיכטיקסטע די אויפגאבע, שװערלעכע די

 פארשטענ־ אדן צוגענגלעך אגטװיקלונגס־געשיכטע מענטשלעכער
 מעגטשז. געבילדעטע פון קרײז גרעסערן א פאר מאכן צו ד^עך

 פארשריטן, װערטפולע באזונדערס ארן באדײטנדיקע אײניקע
 טײ/ װיכטיקסטע דידאזיקע געמאכט לעצטנס ס׳האט װעלכע

 רעפע״ מײץ אין באלויכטן איך האב אנטראפאלאגיע דער פרן
אינטער־ פערטן אויפן געהאלטן 1889 אין כ׳האב װעלכן ראט.
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 ״אונזער ס. א. קעמברידזש, אין זאאלאגן׳ק^גרעם :אציאנאלן
 מענטש". פונם אגטשטײונג דער װעגן וויסנשאפט מאדערנע

 נאטורפילא^ מאדערנער אונזער פון פראגעס באזונדערע פיל
 פאפו־ "געז^מלטע מיינע אין באהאנד^ט אויך איך האב ואפיע
 אנטוויקלונגס־טעאריע" דער פון געביט פון פארטראגן לערע

 אלגעמיינסטע די צונויפגעפאסט קורץ איך האב לסוף (.1878)
 בא־ איר און פי^אזאפיע מאניסטישער מיין פון גרונט-פללים

 דער אין אמונה־לערעס הערשנדיקע די צו באציונג זונדערע
 אלם ם ז י נ א מ דער ;יאטורפארשער א פון ,גלויבנס־הודיה

(.1882) ט״ פ א ש נ ים וו און אמונה ן ש י וו צ קשר
 ,ווע;ט<רעטענישן", די איבער חבור פארליגנדיקעד דער

 דערגאנצונג און באגרינדונג אויספירונג, ווייטערדיקע די איז
 אויס" פריער די אין כ׳האב וועלכע איבערצייגונגען, די פון

 ?עבן. גאנץ מיין פון משך אין פארטיידיקט ווערק נערעכנטע
 גע• אויפן שטודיעס מיינע אפצושליסן בדעה איך האב רערמיט

וועלטבאנעם. מאניסטישן פון ביט
 פלאן געחלומטער יארן פיל פון משך אין אלטער, דער

 ער יש ט ס י ג א מ דער פון ם ע ט ס י "ס גאנצן א געבן צו
 אנטוויקלונגג־טעאריע, דער פון יסוד אויפץ ע" י פ א ז א ל י פ

 שוין קלעקן פותות מיינע קומעץ. צושטאנד נישט שוין וועט
 אנרוקנ־ דער פון סימנים פארשידענע און דערצו, נישט מער

 אגב און ארבעט. מיין אפצושליסן מיך צווינגען זקנה דיקער
 ס ר ע ד נ ו ה ר א י ניינצענטן פון קינד א אויך איך בין
 אוני אויך איך וויל יארהונדערט דאזיקן פון סוף מיטן און

לעבנסארבעט. מיין אונטער שטריך א טערציען
 מענטש־ דאס וועלכע אויסברייטערונג, אומגעהויערע די

 ארבעטס־פארטיי/ונג פארגעשריטענער צוליב האט װיסן לעכע
 אומ־ היינט שוין מאכט יארהונדערט, אונזער אין דערגדייכט

 ע א? גרינט/עקייט זעלביקעד דער מיט ארומצונעמען מעג^עך
 אינערלעכע זייער אויפצוווייזן און וויסנשאפט דער פון צווייגן

 זאל וועלכער מדרגה, ערשטער פון גאון א אפי,ו שייכות.
 און וויסנשאפט, דער פון געביטן אלע באהערשן מײכמעסיק



 קינסטלערישן דעם מאס פולער דער אין באזיצן זאל װעלכער
 וואלט אופן, איינהייטלעכן אן אויף זיי פארשטעלן פון טאלאנט

 מעסיקן איין פון ראמען די אין געירען אימשטאנד נישט דאך
 פון בי/ד אלגעמיין א/צארומנעמענדיק איין אנצוצייכענען חבור

 וויסב* פארשידענע אין גופא ידיעות מײנע ״קאסמאס״ גאיצן
 און אומפולשטענדיק, און אומגלייכמעסיק זייער זענען שאפט־געביטן

 אג- אויפגאבע, דער מיט באנוגענען זיך איך מוז דעריבער
 אויפ• און וועלט־בילד אזא פאר פלאן אלגעמיינעם אן צוװארפן

 אלע זיינע פון ט יי ה נ יי א אלצדודכדרינגענדיקע די צוווייזן
 וועלט־רעטענישן די איבער בוך פארליגגדיקע דאס טיילן.

 זע־ ווע/כע שטודיעס, און סקיצן איינצ^נע פוץ לכן באשטייט
 זייער אויף קוקגדיק נישט גאנצקייט, איין אין פאראייניקט נען

 סקיצן דידאזיקע פון אייניקע ווי היות ווערט. אומגלייכמעסיקן
 אג• יארן, פריערדיקע די אין שוין אננעשריבן געווען זענען
 באהאנ- די איז צייט, לעצטער דער אין ערשט ווידער דערע
 איבער־ פיל זענען אויך ♦, אומרעג/־מעסיק אפט ליידער ד/ונג

 מוהל עס מיר כ׳בעט :פארמיידן צו געווען נישט חזדונגען
זיין. צו

 דריק לייענערס, מיינע מיט דערמיט זיך אפגעזעגענדיק
 און געוויסנהאפטיקער מיין מיט אז האפענונג, די אויס איך

 בא־ גוט מיר אירע אויף קוקנדיק נישט — ארבעט ער,עכער
 געגעבן צושטייער פונדעסטוועגן איך האב — חסרונות וווסטע
 ,װעלט־רעטעגישן״ די פון באשיידונג דער צו שמץ א עפעס

 נישט אפשר איך ה^ב וועלטאנשויונגען פון קאמף אין אז און
 וועלט־ שכלדיקע נאך שטרעבט וואס ,ייענער, ערלעכן איין

 לויט פירט וועלכער וועג, דעמיעניקן אנגעוויזן דערקענטעניש,
 פון וועג דעם אמת, צום אלײן איבערצײגונג פעסטער מײן
 דער פון און באטורפארשונג ר ע ש י ר י 9 מ ■ל דער

ע. י פ א ז א ? י פ ער יש ט מאניס געשטיצטער דערויף
העקעל. ערנסט

.1899 צפריל 2 ,8יעג
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האפיטל. ערשמע דאם

װעלט־-רעטעבישז. די פרז מצב
 ן ט נ ע צ נ יי נ פרן ד ל י ב - ר ו ט ל ו ק ץ יי מ ע ג ל א
 ט• על וו די פוץ ף מ א ק דער ט. ר ע ד נ ו ה ר א י
דואליזם. ארן ם ז י נ א מ ן. ע ג נ יו ו ש נ א

 אה זיך וויקלט יארהרבדערט גיינצעגטן פרן סוף באם
 מערקווירדיקסעע די פרן איינם באאבאכטער דענקענדיקן פארן

 אייג- פרט דעם אין זענען לייט געבילדעטע ע א✓ שוישפי/ן.
 אין האט יארהונדערט גרויסארטיקע דאסדאזיקע אז שטימיק,

 ארן פריערדיקע אלע איבערגעיאגט געוואלטיק הינזיכטן פי,
 אויסגעוויזן מתחילת זיך האבן וועלכע אויפגאבעס, גע,ייזט

 פרן פארשריטן עארעטישע איבערראשנדיקעט די ארמלייזבאר. פאר
 אנ׳ פראקטישי פררכטבארע זייער ארן נאטורוויסנשאפט דער

 האבן וכדומה פארקער אינדוסטריע, טעכניק, דער אין ווענדרנג
 ניי פולשטעבדיק א קולטרר־לעבן מאדערנעם ארנזער צוגעגעבן

 פרן געביטן וויכטיקע אויף מיר האבן אקעגן-זשע געשטא/ט.
 אדעד ווייניק באציונגען געזע,שאפט/עבע ארן לעבן גייסטיקן

 פריערדי- די גבי א אויפצוווייזץ נישט פארשריט שרם קיין גאר
 גאנץ א אפילו ליידער, פאלן, געוויסע אין יארהרנדערטער, קע

 קאנבליקט אפעבעם דאזיקן פרן צרריקשריט. פארדעכטיקן
 אינער־ פרן געפיל פארדריסלעך א בלויז נישט ארויס דרינגט
 די אריך דראט עס נאר פאלשקייט, און צעריסנקייט לעכער

9



 סאציאלן און פאליטישן אין קאטאסטראפעס שווערע פון סכנה
 מענטשף מיט און ערלעכער יעדער האט דערפאר און <עבן.
 נאד רעכט, דאס ב<ויז גישט פארשער דורכגעדרונגענער ?יבע
 דער צו געוויסנהאפטיק מיטצוהע׳״פן חוב הייליקן דעם פשוט

 פון פארמיידונג דער צו און סתירות דידאזיקע פון לייזונג
 געשען, אבער קאן דאס סבנות. ארויסדרינגענדיקע דערפון די

 צו שטדעבן מוטיקן דורך נאר איבערצייגונג, אונזער לויט
 א דערווערבן דורבן און אמת פון דערקענטעניש דער

 די אויף זיך באזירט װאס וועלטןבאנעם, פעסטן קלארן,
נאמור. דער פון יסודות

 מיר וריבאלד נאטורוריסנשאפט. דער פח פארשריטו
 דער פון צושטאנד אומפאלקאמענעם דעם דערמאגען זיך וועלן

 פאר־ אים און ה. י. ־טןx^x אנהויב אין באטורוויסנשאפט
 דערדאזיקער פון אנטוויקלונג גלענצנדיקער דער מיט גלייכן

 ר פ זיך וועט יארהונדערט, דעם פון סוף באם וויסנשאפט
 דערשטוינענדיק פארשריט דער אויסווייזן זאכקענער איטלעכן

 קאן נאטורוויסנשאפט דער פוץ צװײג איינציקע יעדע גרויס.
 יארהונדערט דאזיקן פון משך אין אז דערמיט, בארימען זיך

 אין חשיבות. גרעסטער פון דערגרייכונגען געמאכט זי האט
 אין ווי מיקראקאסמאס פון קענטעניש מיקראסקאפישער דער
 מיר האבן מאקראקאסמאס פון פארשונג טעלעסקאפישער דער

 מיט מ׳האט וועלכע וועגן רעזולטאטן, אומשאצבארע דערגרייכט
 פארבעסער־ געקאנט. נישט חלומען אפילו צוריק יאר הובדערט

 פארשונגס-־מעטאדעס ביאלאנישע בכל? און מיקראסקאפישע טע
 איינקעמיער,־ די פון קיניגרייך אין אריינגעפירט אוגז האבן
 מיט פו< וועלט", "אומבאקאנטע אן וועזנס, לעבעדיקע דיקע

 דריבנעם דעם אין ;לעבנספארמען פון עשירות אומענד,עכן
 געמיינזאמען יענעם באקענט מיר האבן קעמערל קליינעם

 די קעמערל־פארבאגדן, וועמעס פון ״עלעמענטאר־ארגאגיזם׳/
 פילקע־ א^ע פון קערפער דער צונויפגעשטעלט ס׳איז געוועבן,

 גוף. עכן מענטש׳" פון אויך ווי חיות און צמחים מער׳״דיקע
בא גרעסטעד דער פון זענען ידיעות אנאטאמישע דידאזיקע
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 עמבריאלאגישער ,דע׳ דורך דערגאנצט ווערן זיי דייטונג;
 ארגאניזם־ פילקעמערלדיקער העכערער יעדער אז באהויפטונג,

 פון קעמערל, אײנפאכן אײףאײנציקן דעם פון זיך אנטוויקלט
איי־קעמערל". "באפרוכפערטן דעם

 " ר ע מ ע ק באגרינדעטע דערויף באדייטונגספולע, די
 אמתדיקע די געגעבן עדשט אונז האט ע י ר א ע ט • ך ע ל

 ,עבנס־דערשיינונגען, געהיימנישפו/ע די פאר פארשטענדעניש
 אי• אן עפעס אין געזוכט פריער מ׳האט דערקלערונג וועמעס

 ״אומ־ אן עפעס אין אדער "לעבנסקראפט", בערנאטיר^עכער
 מהות אייגנטלעכער דער אויך וועזץ". גייסטיקן שטערבלעכן

 פאדשטענדלעך און קלאר געווארן איז קראנקהייט דער פון
 דעד פון פארשונגען די דאנק א ערשט דאקטוירים די פאר

קעמערלעך־פאטאלאגיע.
 אנטדעקונגען די אבער זענען געװאלטיק ווייניקער נישט

 אומארגאנישער פין מלכות אינם יארהונדערט גיינצענטן פון
 גע• געביטן אירע פון טיי^ן אלע אין האט פיזיק די גאטור.
 װיכ־ נאך וואס און ;פארשריטן דערשטוינענדיקסטע די מאכט

 נא־ די פוץ איינהייט די פעסטגעשטעלט האט זי איז, טיקער
 ווארימקייט• מעכאנישע די אוניווערס. גאנצן אין טור-כוחות

 זענען קדעפטן דידאזיקע ענג ווי אויפגעוויזן, האט טעאריע
 אונ־ זיך קאן איטלעכער אז און צוזאמענגעבונדן זיך צווישן

 פארוואנד/עץ, אנדערע די אין דירעקט תנאים געוויסע טער
 דיזעלביקע אז אויפגעוויזן, אונז האט ספעקטרא/״אנאליז דער

 אירע און ערד אונזער אויפגעבויט ס׳איז ווע^כע פון שטאפן,
 איבערי־ די פון מאסע די אויך בילדן באוווינערס, לעבעדיקע

 באשטענדי• ווייטסטע די פון און זון דער פוץ פ^אנעטן, קע
 וועלט• אונזער פארברייטערט האט אסטראפיזיק די שטערן. קע

 אומענד- אין אונז ווייזנדיק מאסשטאב, ריזיקץ א אין באנעם
 וועלט־קערפערס, קרײזלענדיקע מיליאנען וועלט־שטה ,עכן

 כסדרדיקער אין זי ווי פונקט און ערד אונזער פון גרעסערע
 די פארגיין". אוץ "וועדן פון אומבייט אייביקן אין אומוואנדלונג,

 אומבא־ פריער נייע, מענגע א מיט באקאנט אונז האט כעמיע
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 פון פארבינדונגען פון אלע באשטייען וועלכע שטאפן, קאנטע
 כעמיע די ן.עמענט'ע אומצע,ייגבארע (70 ערך )אן ווייניק

 דער ע^עמעגטן, דידאזיקע פון איינער אז אויפגעוויזן, האט
 איז ווע<כער קערפער, ווונדערבארער יענער איז קוי׳נשטאך,

 ארגאנישע שפע אומענדלעכער דעד פון זיך בילדן צום .גורם
 דעם פאר אזויערנאך זיך מיט שטעלט און פארבינדונגען

 פון פארשריטן איינצ^נע אלע די לעבך. פון יסוד "כעמישן
 טעארע׳ אין אפ פונדעסטוועגן טרעטן כעמיע און פיזיק דער

 גע־ מעכטיקן פון דערקענטעביש דער פאר באדייטונג טישער
 ברענפונקט: משותפדיקן איין אין אלע פארייניקט ווע^כעס ץ,זע
 ־ ס א "ק דאסדאזיקע סובסטאנץ־געזעץ. דעם *י3

 אייביקע די דערװײזט ץ״ ע ז ע טג נ ו גר ■מאלאגישע
 אלגע־ די שמאף, דעם פון און קראפט דער פון דערהאלטונג

 מאטער־ דער פון און ענערגיע דער פון באשטעגדיקייט מיינע
 עמוד• זיכערער דער איז און וועלטא/, גאנצן דעם אין יע

 דעם דורך פילאזאפיע מאניסטישע אונזער פירט וועלכער האש,
לייזונג. זייער צו וועלט־רעטענישן די פון לאבירינט ריזיקץ

 די אין געבן צו זיין, וועט אויפגאבע אונזער ווי היות
 דעם איבער איבערבליק אלגעמיינעם אן קאפיטלעך פאלגנדיקע

 פאר- זייערע און נאטור־קענטענישן אונזערע פון מצב איצטיקן
 ,ענ־ בכן דא זיך מיר װע,ן יארהונדערט, אונזער אין שריטן

 מוזן מיר געביטן. איינצ^נע די בא פארהאלטן נישט גער
 גלייכט וועלכע דערגרייכוגג, גרויסע איין נאך דערמאנען אבער

 עס איז ווע^כע און סובסטאנץ־געזעץ צום חשיבות אין זיך
 אנטוויקלונגס־טעאריע. דער פון באגרינדונג די משלים: אפילו

 גע׳ יארהונדערטעד זינט אפילו שוין האבן דענקער איינצלנע
 ר• דע אבער אז זאכן; די פון ״אנטװיקלונג״ דער וועגן רעדט

 וועלט די אז און אוניווערס, דעם באהערשט באגדיף דאזיקער
 דער פון "אנטיויקלונג אייביקע אן ווי נישט מער איז גופא

 ט ערש איז געדאנק גראנדיעזער דערדאזיקער סובסטאנץ",
 צווייטער זיין אין ערשט יארהונדערט. ניינצענטן פון קינד א

 אלגעמיינע און קלארקייט פולע די דערגרייכט ער האט הע?פט
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 האט באגריף פילאזאפישן העכסטן דעמדאזיקץ אנווענדונג.
 אנווענדונג זיין אויפגעוויזן ברייט און באגרינדעט עמפיריש

 ז ל ר א ש ט נאטורפארשער ענגלישער אומשטערבלעכער דער
 פעסטץ דעם געלייגט ער האט 1859 יאר אין ן. י וו ר א ד

 הויפטשטריכן וועמעס אפשטאמונגס־טעאריע, זיין פאר יסוד
 פראנ• געניא<ער דער אנגעצייכנט 1809 יאר אין שוין ס׳האט

 וועמעס און ק, ר א מ א , ן א ש ז פילאזאף " נאטור צויזישער
 יאר אין שויץ פארויסגעזאגט נביאיש ס׳האט הויפט־געדאנק

 פ. ל א וו פאעט, און דענקער דייטשישער גרעסטער דער 1790
 געשאנקען גלייכצייטיק אויז א-ז דערמיט ע. ט ע ג אנג ג

 פראגעם", ע א. איבער "פראגע דער צו שליסל דער געווארן
 מענטש פונם "שטעלונג דער מפוח וועלט־רעטעניש גרויסן דעט צו

 מיר אויב אנטשטייוגג. נאטירלעכער זיין און נאטור" דער אין
 ק׳״אר נאטור־געביט אלגעמיינעם אין >זטאנד מ א איצט זעמיר

 אז אנטוויקלונגס־געזעץ, דעם פון הערשאפט די דערקענען צו
 סובסטאנץ־ מיטן פארבינדונג אין געזעץ דעמדאזיקן קאנען מיר

 אלע פון דערקלערונג אייגהייטלעכער דער צו באגוצן געזעץ
 דער אין פארדאנקען צו עס מיר האבן — נאטור־דערשיינונגען

 נאטור־פילא־ ווייטזעעוודיקע געניאלע, דריי יענע ריי ערשטער
 אנדערע ע א✓ צווישן גרייס ערשטער פון שטערן דריי זאפן,

יארהונדערט. ניינצענטן פון מענער גרויסע
 אונזער פון דערגרייכונגען דערשטוינענדיקע דידאז־קע

 זייערע אגטשפראכן האבן נאטור־דערקעגטעניש טעארעטישער
 געביטן אלע אויף אנווענדונגעץ פראקטישע פארשידנארטיקע

 "יארהוג־ אין היינט לעבן מיר קולטור־לעבן, מענשלעכן פון
 האנדל אינטערנאציאנאלער דער ווען קאמוניקאציע", פון דערט

 געאנטע נישט פריער א דערגרייכט האבן ארומרייזן דאס און
 טעלע־ פון הילף דער מיט האבן מיר וויבאלד באדייטונג;

 און צייט פון גרעניצן די געװען גובר טעלעפאן און גראף
 פארשריטן די קודם־פל פארדאנקען צו עט מיר האבן שטח,

 פון אנווענדונג דער דערעיקרשט פיזיק, טעבנישער דער פון
 פאטאגראפיע דורך אויב עלעקטריציטעט. אוי דאמפקראפט
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 הרף־ אײן אין אעז פארשאפץ צו זעליכט דאס מיר צװינגען
 האבן מיר אויב געגנשטאנד, יעטװעדן פון בילד גענוי א עין
 האגטװערקן פארשידנסטע די אין און לאנדװירטשאפט דער אין

 האבן מיר אויב פארשריטן, פראקטישע דערשטוינלעכע געמאכמ
 אנ׳ דורך מארפיום, און כלאראפארם דורך מעדיצין ע / אין

 פון לײדן די געמילדערט אומגעהויער סערומטעראפיע און טיסעפטיק
 אנגע־ דער פארדאנקען צו א^ץ דאס מיר האבן מעגטשהײט, דער

 דערפינדעגען אנדערע און אמא־די דורך כעמיע. װענדטער
 פריער• אלע איבערגעשטיגן װײט מיר האבן טעכניק דער פון

יארהעדערטער. דיקע
 אזו אײנריכטונגעו. ם^ציאלע די איד פארשריטד

 געי די אויף קוהן שטאלץ גערעכטן מיט הײגט מיר קאנען
 דער־ פוין און נאטורװיםנשאפט דער פון פארשריטן װאלטיקע

 אויס זיך שפרײט לײדער יארהעדערט. נײנצעטן אין טעכניק
 דערפדײענדיק װײניק און אגדער גאנץ א אויגן אעזערע פאר

 נישט אנדערע, אויף בליק א כאפן ווע^ץ מיר בעת בילד,
 צו־ ן.עבלרלטור־ק מאדערנעם פון געביטן װיכטיקע מינדער
 פון זאץ דעם אעטערשרײבן דא מיר מרזן באדויערן אעזער

 דערשטוינענ• אעזערע מיט ״פארגליכן װאלײס: אלפרעד
 זײער און װיסנשאפטן פיזיקאלישע די אין פארשריטן דיקע

 רעגירעג, פון סיסטעם אעזער בלײבט אנװענדעג, פראקטישער
 און דערציעג ־ נאציאנאל פרן ױסטיץ, אדמיניסטדאטיװער פון

 ארגאניזאציע מאראלישע און םאציאלע גאנצע אעזער בכלל
 איבערצײגן צו זיך כדי בארבאריזם״. פון צושטאגד א אין
 גענוג איז פאדוװרף, שװערן דאזיקן פון ריכטיקײט דער אין
 אדער לעבן עפנטלעכן אעזער אויף בליק לויפיקן א װארפן צו
 די אעז פאר ס׳איז װעלכעס שפיגל, דעם אין טון קוק א

 עפגטלעכער דער פרן ארגאן דערדאזיקער צײטונג, טעגלעכע
מײנעג.

 אי אעזער אנהויבן לאמיר געזעצגעפרננ. אונדער
!״*(7בתט^םשבת&^סט ״מזטזסם^שז דעם ױהטיץ, דער מיט בערבליק

)איב.( מלוכה דער פון יםור *(
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 צושטאנד הייגטיקער איר אז באהויפטץ, נישט דאך וועם קיינער
 דערקעיטע־ פארגעשריטענער אוגזער מיט הסכם אין איז
 זאלן מיר אז וואך, די נישטא מענטש. און װע^ט פון ביש

 זענען וועלכע געריכטס־אורטיי/ן, אזע?כע וועגן לייענען נישט
 פון אנטשיידונגען פיל שכל; מענטש,עכן געזונטן דעם סותר

 זע" געריכטם־אינסטאנצץ נידריקערע און העכערע אונזערע
 וואס דערפון, אפגעזען אומבאגרייפ/עך. ממש אונז פאר נען
 אויפן די אויף געקוקט נישט — מלוכות מאדערנע פיל אין

 אינדעראמתן הערשט — קאנסטיטוציעס עקזיסטירנדיקע פאפיר
 ?ויט נישט משפטען ריכטער פיל אז און אבסאלוטיזם דער

■י העכערע די מיט הסכם אין נאר איבערצייגונג, ערלעכער
 אננעמען, אפילו /אמיר ספערן״. מאסגעביקע• די פון ווונטשן

 שטים דער לויט אורטיילן פראקורארן און ריכטערס ס׳רוב אז
 דאן מענטשלעך. ריין נאר בלאנזשעץ און געוויסן זייער פון

 גענוגנדיקער נישט דורך טעווזים מייסטן די זיך דערקלערן
 אמת, אן וואס געזעצגעבונג. פארעלטערטער און בילדונג
 יוריסטן די דווקא אז מיינונג, דיי איבעראל אפילו הערשט
 זיי ווערן טאקע דערפאר און בילדונג; העכסטע די באזיצן

 אמטן. פארשידנסטע די פון באזעצונג דער בא פריווילעגירט
 איז דונג" בי? "יוריסטישע גערימטע אזוי דידאזיקע אבער
 דעם רעא/ע. קיין נישט לחלוטין פארמע?ע, ריין א באר ס׳רוב

 נשמה, די פונקציע, וויכטיקסטע זיין און ארגאניזם מענטשלעכן
 דאס אויבנאויפיק; ווי מערנישט יוריסטן אונזערע באקענען
 "פרייען וועגן מיינונגען דערשטוינענדיקע די למשל, באווייזץ,

 טאג־ זיך טרעפן מיר ווע^כע מיט וכדומה, אחריות" ווילן,
 פא/ט יוריספרודענץ פון שטודירנדיקע מייסטן די טעגלעך.

 אנטראפאלאגיע, וועגן טון צו טראכט א איין נישט גאר עס
 פאר־תנאים ערשטע די אנטוויקלונגס־געשיכטע, און פסיכאלאגיע

 וואס מהות. מענטש,עכן פון שאצונג3$ ריכטיקער דער צו
 גייט צייט די נישט; צייט קיין דערויף בלייבט אמת, אן

 וויין און ביר פון שטודיום גרינטלעכן אויפץ אוועק ליידער
דער פון רעשט די דועל־וועזן; ,פאראײדלענדיקן״ אויפן און
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 אויםצולערנען כדי נויטווענדיק, איז שטודיען־צײט טײערער
 דעם פעיק מאכן װאס קאדעקס־פאראגראפץ, הונדערטער די זיך

 אונזערע אין שטעלעס *עג^עכע א^ערליי ^יצרנעמען ױריםט
מבוכות. קולטורעלע הײנטיקע

 דער פון געביט פוסטע דאם מלוכה־ארדענתג. ארנזער
 טרויע״ דער אגב־אורחהדיק. כלויז בארירן מיר װעלן פאליטיק

 איטלעכן זענען מלוכה־לעבן מאדערנעם פון צושטאנד ריקער
 אײגעגער דער אויף טעגלעך עס פילט יעדער און באקאנט

 װאס דערמיט, על־פי־רוב זיך דערקלערן חסרונות זײנע הויט.
 פון מענטשץ ױריסטן, טאקע זענען מלוכה־כאאמטע מײסטן די

 גרינטלעכער יענער אן אבער בילדונג, ■פארמעלער הויכער
 נאר מ׳קאן װעלכע נאטור, מענטשלעכער דער פון קענטעניש
 פסיכא• און אנטראפאלאגיע פארגלײכנדיקעד דורך דערװערבן

 קערפער״, סאציאלן דעם פון לעבן און ״כוי דעם לאגיע.
 ריכטיק דעמאלט נאר מיר קאנען מלוכה, דער פון ה. ד.

 װעגן ידיעות נאטורװיםנשאפטלעכע באזיצן מיר װען פארשטײן,
 דידאזיקע װעלכע פון פערזאנען, די פון /עבך און ״כוי דעם

 פון קעמערלעך, די פון כוי דעם װעגן און באשטייט, מלוכה
 ארדענונג מלוכה־ אונזער באשטײען. פערזאנען דידאזיקע װעלכע

 דורך װעט זי װיבאלד אויסכעסערן, דעמאלט נאר זיך קאן
 די כא אויפהויבן בילדונג נאטורװיסנשאפטלעכער אלגעמײנער

 מענטש און װעלט פון קענטעניש די מלוכה דער פון בירגער
 װעגן נישט לגמרי דא גײט דערבײ מדרגה. העכערע א אויף
 רעפובליק, צי מאנארכיע מלוכה־פארם. יענער אדער דער

 זע• דאם קאנםטיטוציע, דעמאקראטישע אדער אריסטאקראטישע
 צי :הויפט־פראגע דער לגבי פראגעם צװײטראנגיקע אלץ זען
 אדער גײסטלעך זיין מלוכה קולטורעלע מאדערנע די זאל

 קלע־ דורך טצאקראטיש װערן געפירט זי דארף צי װעלטלעך?
 נאמאקראטיש װערן רעגירט דארף זי אדער װילקיר, ריקאלן

רעכט. בירגערלעכן און געזעצן שכלדיקע דורך

 געזעצגע־ אונזער װי אזוי פונקט שול־װעזן. ארנזער
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 אונזער אויך אנטשפרעכט מלוכה־ארדענונג אונזער אץ בוגג
 דער ווע^כע פאדערונגען, די נישט דן:רכויס יונגט־דערציונג

 שטע,ט יארהונדערט גיינצענטן פון פארשריט וויסנשאפטלעכער
 האט װע,כע נאטורוויסנשאפט, די בילדינג. מאדערנער דער
 און וויסן פון געביטן אנדערע א^ע איבערגעיאגט ווייט אזוי

 אויפגענו׳ צוקוקן, גענויער זיך וועלן מיד אויב האט, וועלכע
 וויסב• הומאניסטישע גערופענע אזוי אלע אויך זיך אין מען

 שטיפמוטעריש שו^ן אונזערע אין ץ א? נאך ווערט שאפטן,
 הויפט־אויפגאבע די איז לערערס רוב דעם פאר באהאנדלט.

 איבערגענו" איז וועלכע געלערזאמקייט, טויטע יענע ץ א✓ נאך
 ;מיטלאלטער פון קלויסטער־שולן די נאך בירושה געווארן מען

 ספארט גראמאטיקאלישער דער תמיד שטייט פלאן ערשטן אויפן
 קלאסי- די פון קענטעניש״ "גרינטלעכע צייטרויבנדיקע די און
 דער פע^קער-געשיכטע. אויסערלעכע ריין די און שפראכן שע

 פראקטי" פון געגנשטאנד וויכטיקסטער דער עטיק, פון לימוד
 ארט זיין און פארווארלאזט א^ץ גאך ווערט פילאזאפיע, שער

 זיין מקדים עם, הייסט זאל, אמונה די רעליגיע. די פארנעמט
 מאדערנער דער פון רעזולטאטן הערלעכע די וויסנשאפט. די

 ביאלא־ היינטיקער דער פון אגטראפא/אגיע, און קאסמאלאגיע
 אדער גארנישט אדער ווערן אנטוויקלונגס־טעאריע און גיע

 ;שולן העכערע אונזערע אין געלערנט גענוגענדיק נישט זייער
 איבערגע/אדן שילער די פון זפרון דער װערט אקעגן-זשע

 וועלכע פאקטן, היסטארישע און פילאלאגישע מענגע א מיט
 טעארעטישער דער פאר סאי נישט גוצן שום קיין בדעגגען

 פאר• די אויך לעבן. פראקטישן דעם פאר סאי אויסבילדונג,
 אויף פאקולטעט׳פארהעלטענישן און איינריכטונגעץ עלטערטע

 הייג• דער ווייגיק אזוי פונקט אנטשפרעכן אוניווערזיטעטן די
 װע׳-טבאנעם, מאביסטישן דעם פון אנטוויקלונגס־מדרגה טיקער

 נידעריקע־ די אין און גימנאזיעס די אין אונטעריכט דער ווי
שולן. רע

 דידאזיקע פון דאגמע. את שכל צווישד האנפליהט
 מאדערנעם אונזער פאר אגטשטייען סתירות באדויערלעכע
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 א פאדערט סכנה זײער וואס קאנפליקטן, שװערע קולטור׳לעבן
 פאדלאנגט בילרוגג היינטיקע אונזער באזייטיקונג. דרינגנדיקע

 פריוואטן און עפנטלעכן פון געביטן אלע אויף רעכט איר
 מענטשהייט די דערהויבן שכל פון פוח מיטן וויל זי ?^בן;

 אויף דערמיט און דערקענטעייש פון מדרגה העכערער א אויף
 זיך שטעק דעם קעגן גליק. דאס דערגרייכן וועגן בעסערע
 קרייזן, איינפ/וסרייכע דייעניקע פוח גאנצן מיטן אנטקעגן

 די אויף אנטוויקלונג גייסטיקע אונזער פארהאלטן ווילן וועלכע
 גע• דער מיטלעלטער. פון אנשויונגען פארווארפענע לאנג שוין

 דער נישט איז וויסנשאפט און שב, פון שונא פערלעכער
 די מער נאך אפשר און עם׳רארצות די נאר ווילן, שלעכטער
 אפילו געטער די קעמפן פוחות צוויי דידאזיקע קעגן פוילקייט.
 ש/עכטן דעם — שונא ערשטן דעם ווען אינדערצייט אומזיסט,

בייגעקומען. גליקלעך זיי זענען — ווילן
 אפגע- יענער פון שטיצע מעכטיקסטע די אנטראפיזם.

 אדער ם ז י פ א ר ט נ א דער איז וועלטאנשויונג שטאנענער
 פארשטיי באגריף דעמדאזיקן אונטער "פאדמענטשאעכונג". די

 פארשטעלונגען, טעותדיקע פון קאמפלעקס מעכטיהן יענעם איך
 היפוך אין ארגאניזם מענטשלעכן דעם אוועק שעעלט וועלכער

 אלט אויף אים פאסט נאטור, איבעריקער גאנצער דער צו
 גאנץ א אלם און שאפונג ארגאנישער גאנצער דער פון ענדציל

 קריטיק געגויערער א ביי וועזן. בצלם־אלהימדיק אפגעזוידערט,
 ארויס, זיך ווייזט פארשטעלונגס־קרייז השפעהפולן דאזיקן פון
 מיר וועלכע דאגמעס, דריי פון א-יגנטלעך באשסייט ער אז

 ־ נ א אנטראפאצענטרישן, אלם אונטערשיידן קאנען
 טעות. אנטראפאלאטרישן און טראפאמארפישן

 דער אין באשטייט דאגמע אנטראפאצעגטרישע די נ.
 בפוונה-תחילהדיקער דעד איז מענטש דער אז פארשטעלונג,

 און לעבן, ערדישן דעם גאר פון ענדציל און מיטלפונקט
 די• וועלטאל. דעם ג$" פון — זינען ברייטערץ אין — אפילו

 מענטשלעכן פארן געווונטשן זייער איז פארבלענדטקייט דאזיקע
 באשאפונגט-מיטן די מיט צונויפגעװ^קסן זיך איז זי עגאאיזס•,
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 מאכ״ און קריסטלעכער יידישער, דער פון דאגמעס די מיט און
 אנשוױנג אנטראפאצענטרישע די אט און רעליגיע מעדאנישער

 קול־ דער פון טײ, גרעסטן דעם צוטאג הײנס נאך באהערשט
 דאגמע אנטראפאמארפישע די ,2 װעלט. טורעלער

 רײ7 די פרן יצירה-מיטן די מיט צוגױף דאסגלײכן זיך בינדט
 זי רעליגיעס. אנדערע פיל מיט אויך ווי אויבנדערמ^נטע,

 די מיט װעלט-רעגירונג און װע/פ־באשאפונג די פארגלײכט
 און טעכניקער געניאלן א עפעס פון שאפובגען קינסט^ערישע

 אלס האר״ דער ״גאט מושל. קלוגן א פון רעגירן דעם מיט
 אויף דורכויס דערבײ װערט װעלט דער פון הערשער און בורא

 ארויס װידער דרעגט דערפון פארגעשטעלט. אופן מענטשלעכן א
 האט ״גאט גאט. צו עגלעך איז מענטש דער אז פארקערט,

 נאיװע ע,טערע די געשטאלט׳/ זיין אין מענטש דעם באשאפן
 געשטאלט, מענטשלעך א געטער אירע צו גיט מיטא^אגיע

 פאר״ די זענען מאטעריאליסטיש װײניקער בלוט. און פ<ײש
 פאר- װעלכע טעאזאפיע, מיסטישער נײער דער פון שטעלונגען

 ?אזט און װעזן״ ״אומזעבאר 0א/ גאט פערזענ/עכן דעם ערט
 דענ־ אופן מענטשלעכן א אויף ג/ײכצײטיק פונדעסטװעגן אים

 אנטראפאלאטרישע די .3 טון. און רעדן קען,
 פארגלײ־ דערדאזיקער פון ארויס במילא שוין דרינגט דאגמע

 טעטי־ גײסטיקער מענטשלעכער און געטלעכער דער פון כונג
 דעם פון ג נ ו ר ע ר א פ געטלעכעד דער צו פירט זי ;קײט

 גרויסקײטס- ״אנטראפיסטישן דעם צו ארגאניזם, מענטשלעכן
 הויכגעשעצטער דער װײטער שטאמט פונדאנעט שגעון״.
 דעד פון אומשטערבלעכקײט פערזענלעכער דער אין ״גלויבן
 צװײענדיקער דער װעגן דאגמע דואליסטישע די אויך װי נשמה׳/
 בא־ נשמה״ ״אומשטערבלעכע װעמעס מענטש, דעם פון נאטור
קערפעד. שטערבלעכץ זײן צײטװײליק נאר װוינט

 אומבאגרינדעטקײט די פערםפעהטױױ. ״האסמאלאגישע
 פיל טון אױך ווי דאגמעם, אנטראפיסטישע דרײ דידאזיקע פון

 און אזאפיע7פי דואליסט״שער דער פון אנשויינגען אנדערע
 װי ארריס, בולטםטן צום זיך װײזט רעליגיע ארטאד^קסישער
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 קאסמאלאגישן פון באלייכטן קריטיש זיי וועלן מיר ל־־3ב
 פאר" מיר פילאזאפיע. מאניסטישער אונזער פון פערספעקטיוו

 דעם פון אנשויונגען אלצכוללדיקע יענע דעם אונטער שטייען
 שטאנד- העכסטער דער אונז גיט עס וועלכע וועלטאל, גאנצץ
 איבער- דאן נאטור-דערקענטעניש. מאניסטישער דער פון פונקט
 וויכטי־ פאלגנדיקע די פון אמתדיקייט דער אין זיך מיר צייגן

כללים" ״קאםמאלאגישע קע
 איי- איז קאסמאס( אדער )אוניווערס וועלטאל דער (.1

 מיט סובסטאבץ זיין (2 אומבאגרעביצט. און אומענדלעך ביק,
 אוים פילט ענערגיע( און )מאטעריע אטריבוטן ביידע אירע
 באווע־ אייביקער אין זיך געפינט און רוים אין־סופיקן דעם
 אומענדלעכער דער אין שאפט באוועגונג דידאזיקע (3 גונג.
 פון בייט פעריאדישן מיט אנטוויקלונג, איינהייט/עכע די צייט

 אומ־ די (4 צעלייגונג. און פארשריט פון פארגיין, און ווערן
 טיט דעם אין זיך געפינען וועלכע וועלט־קערפערס, צייליקע

 סובסטאנץ־געזעץ. דעס ארונטער פאלן עטער, אויסגעפילטן רוים
 פאר־ אומצייל-־קע דידאזיקע פון איינער איז זון אונזער (5

 פון איינער איז ערד אונזער און וועלט־קערפעדס, גענגלעכע
 ארום קרייזן וועלכע פלאנעטן, פארגענגלעכע צאלרייכע די

 לאגגן א דורכגעמאכט האט ערד אונזער (6 קערפערס. דידאזיקע
 אנטשטיין געקאנט איר אויף ס׳האט איידער אפקילונגם־פראצעם,

 ארגאין פון תנאי ערשטער דערדאזיקער וואסער, פליסיק
 דאן זיך האט וועלבעד פראצעס, ביאגעטענישער דער (7 לעבן.

 אומגעשטאלטונג און אנטוויקלונג פאמעלעכדיקע די אנגעהויבן,
 )פיל סך א געדויערט האט פארמען ארגאנישע אומצייליקע פון

 פארשידעגע די צווישן (8 יאר. מיליאנען הונדערט( ווי מער
 ערד אונזער אויף אנטוויקלט זיך האבן וועלכע חיות־מינים,

 האש פר$צעס, ביאגענעטישן דעם פון לויף שפעטערדיקן אין
 אלע איבערגעשטיגן ווייט רוקנביין־חיות די פון שטאם דער

 עט5ש גאר ערשט (9 אנטוויקלונגס־קאנקורענץ. דער אין אנדערע
 נידע• די פון אגטװיקלט זיך האט טריאס-פעריאד( ך,עם )אין

 פון צווייג באדייטנדיקסטע די אמפיביעס און שרצים ריקסטע
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 און פולקאמסטע די (10 זויגחיות. די :רוקנביין־מינים די
 פרי. דער קלאס, דערדאזיקער פון צווייג אנטוויקלטע העכסט

 טער־ דער פון אנהויב אין ערשט אנטשטאנען איז מאטן־מין,
 ג/גול בדרך יאר( מיליאן דריי פאר )ויייניקסטנס עפאכע ציער

 און יונגסטע דאס (11 פלאצענטאל־חיות. נידעריקסטע די פון
 מענטש, דער איז פרימאטן־שטאם דעם פון צווייגל פולקאמסטע

 טערציער־ שפעטער דער אין אנטשטאנען ערשט איז וועלכער
 אזויערנאך (12 מענטשן־מאלפעס. ריי גאנצער א פון עפאכע

 עפי־ קורצער פארשווינדנדיק א וועלט־געשיכטע ג. א. די איז
 ערד־גע־ ארגאנישער דער פון פארלויף /אנגען דעם אין זאד

 יין ק, א קוים איז גופא לעצטע די ווי אזוי פונקט געשיכע,
 פונקט פלאנעטן־סיסטעם. אונזער פון געשיכטע דער פון ח,קל

 אין זון־שטויבעלע פארגענגלעך א איז ערד מוטער אונזער ווי
 מענטש איינצלנער יעדער איז אויך אזוי וועלטא/, אומענדלעכן

 אר־ פארגענג/עכער דער אין דערשיינונג פארבייגייענדיקע א
נאטור. גאנישער

 ווייזן פערספעקטיוון קאסמאלאגישע הערלעכע דידאזיקע
 פארויס פון כדי מיטל, אנטשפרעכנדיקסטן פארן אויס מיר זיך

 ווייטזעעוו• דעם און מאסשטאב ריכטטיקן דעם פעסטצושטעלן
 לייזונג דער צו אנווענדן מוזן מיר וועלכן שטאנדפונקט, דיקן

 בלויז נישט ווערט דורכדעם מחמת וועלט־רעטענישן. די פון
 אין מענטש דעם פון "שטע/ונג מאסגעביקע די באצייכנט קלאר
 הערשנדיקער דער אוועק אויך פאלט עס נאר נאטור", דער

 מיט חוצפה, דידאזיקע גרויסקייטס־שגעון, אנטראפיסטישער
 אין• דער אנטקעגן אוועק זיך ט7שטע מענטש דער וועלכער
 אלם גופא זיך פארהערלעכט און וועלטא, דעם פון סופיקייט

 גרעניצלאזע דידאזיקע קאסמאס. פון טייל וויכטיקסטן דעם
 אייטל?ןייט עכע מענטש, די דערפירט האט זעלבסט־איבערשאצונג

 באטראכטן גענומען זיך האט מענטש דער אז מדרגה, אזא צו
 פארגענגלעכער זיין פאר געשאפן זיך אלהים", "צלם פארן

 בא׳ ער אז איינגעבילדעט, זיך און לעבן", "אייביק אן פערזאן
לעכער• דער ווילך. פון ״פרײהײט אומבאגרעניצטע אן זיצט
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 ספעציעלן! א נאר איז קאליגולא פץ צעזאדן־שגעון עכער7
 מענטש. דעם פון זע/בסטפאדגעטערונג דערדאזיקער פון ארםפ

 אומבאגרינדעטן דעמדאזיקן אויפגעבן וועלן מיר ווען ערשט
 קאסמאלאגישן געהעריקן דעם אננעמען און גרויסקייטס־שגעון

 פון באשיידונג די דערגרייכן קאנען מיר וועלן שטאנדפונקט,
וועקט־רעטענישן. די

 אומגעבילדעטער דער רועלט־רעטעניש? די פוי צאל
 נאטור־ רויער דער ווי אזוי פונקט נאך איז קולטור־מענטש

 • אומציי מיט שריט און טריט אויף ארומגערינגלט מענטש
 קולטור די פארויס גייט עם ווייטער וואס ווע׳ט־חידרת. ?יקע

 פארקלענערט מער אלץ וויסנשאפט, די זיך אנטוויקלט עס און
ס י נ א מ דער פאר רעטענישן. דידאזיקע פון צא✓ די זיך

 איינציק, איין בלויז לסוף בלייבט ע י פ א ז א ל פי ר ע ש י ט
 א־ ר פ ־ ץ נ א ט ובס ס דער :וועלט־רעטעניש אלצארומנעמענדיק

 געהאלטן ס׳האט וועלכע רעדע, בארימטער דער אין ם". בלע
 בער־ דער פון זיצונג פייעדלעכעד דער אויף 1880 יאר אין

 ד, נ א מ יי א־ר ו ב ו י ד ל י מ ע וויסנשאפטס־אקאדעמיע לינער
 :הויפט־רעטענישן פא^גנדיקע זיבן די אויסגערעכנט ער האט

 בראשית דער ןן_ קראפט. און מאטעריע פון מהות דער ך
 לעבן. פון אנטשטייונג ערשטע די !.11 באוועגונגי דער פון
 דער פון איינריכטונג בטוונה-תחלהדיקע צוועקמעסיקע, די ץן,

 חושים־שפירונגען איינפאכע די פון אנטשטיין דאס /ן. נאסור.
 דענקען שכלדיקע דאס באוווסטזיין. פון אנהויב דער און
 שפראך. פארבונדענער ענג דערמיט דער פון אנהויב דער און

 זיבן דידאזיקע פון ווילן. פרייען פון פראבלעם דער . !/^1
 פאר יי ר ד דערקלערט רעדנער דער האט װעלט־רעטענישן

 ערשטע, )דאס אומבאשיידבאר און טראגסצענדענטאל גאנץ
 ר פ; ו אפי׳. ער האלט אנדערע יי דר פינפטע(; און צווייטע

 פערטע דריטע, )דאס לייזבאר פאר דאך אבער שווערע, גאר
 "וועלטרעטעניש, לעצטן אוץ זיבעטן דעם לגבי ;זעקסטע( און

 פון פרייהייט דער וויכטיקסטע, דאס פראקטיש איז וועלכעס
■ אומאנטשיידנדיק. פארהא׳״טן זיד ער ה^מ ייילן,
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 ,סראנסצענדעגטאלע״ דרײ די געפינען מײנונג מײן לויט
 אויפפא• אונזער אין דערקלערוגג זײער !( !! רעטענישן

 אנדערע, דרײ די ; (12 )קאפיטל ץ נ א ט ם וב ס דער פון םונג
 זענען (111 .17 .71) פראבלעמען לײזבארע אבער שװעדע,

 גע- עניגילטיק אנטװיקלונגס־טעאריע מאדערנער אונזער דורך
 פרײהײט די װעלט־רעטעניש׳ לעצטע ארן זיבעטע דאס לײזט.

 קריטיש־ פון אביעקט קײן זײן נישט בכ״ קאן װילן, פץ
 דאגמע, רײבע אלס זי, מחמת דערקלערוגג, װיסבשאפטלעכער

 נישט לחלוטין עקזיסטירט און הוריות הוילע אויף זיך שטיצט
װירקלסכקײט. דער אין

 און מיטלען די װעלט-רעטענישן. די פױ באשײדרנג
 פונקט זענען װעלט־רעטעבישן די פון באשײדונג דער צו װעגן

 דערקענטעניש װיסנשאפטלעכער רײנער דער פון װי דיזעלבע
 װיסנשאפטלעכע די ה. נ ק ס מ און ג נ ו ר א פ ר ע ד :דהײנו

 עקס• און באאבאכטונג דורך זיך מיר דערװערבן דערפארונג
 חושים• אונזערע טעטיק קודם־כ✓ זענען דערבײ פערימעגט,

 חושים־צענטרען״ ״אינעװײניקםטע די װידער דערנאך ארגאנען,
 עלעמענטאר־אר׳ מיקראסקאפישע די מוח־קארע. אונזער פון

 פון^די חושים־קעמעדלעך, די זענען עדשטע די פון גאנען
 די־ דורך גאנגליען־קעמערלעך. די פון גרופעם די — לעצטע
 דעד• לעבן גײסטיקן אונזער פון ארגאנעץ אומשאצבארע דאזיקע
 אגדעדע װעלט; אױסערלעכער דער פון ידיעות מיר האלםן

 ;פאדשטעלינגען אין ידיעות דידאזיקע פארװאבדלען מוח־טײלן
 אויספירונגען. צו דערנאך מיר קומען אסאציאציע זײער דורך
 צװײ אויף פאר קומט אויספירן דידאזיקע פון זיך בילדן דאס

 צו• איבערצייגונג, מיין לויט זעגען, װעלכע װעגן, פארשידענע
 ע״ ד און אינדוקציע :נויטװענדיק און װערטפו/ ג^ײך

 מוח־אפעראציעס, פארװיקלטע מער װײטערדיקע, די ע. י צ ק ו ד
 זיך בילדן דאס אויספירן, שײכותדיקע פון זיך בילדן דאס
 דער פון דערגאנצונג די באגריפן, און אבסטראקציעס פון

 פאנטאזיע, פלאסטישער דער דורך דערקענטעניש שכלדיקער
 דאס — פילאזאפירן און דענקען דאס באװוסטזײן, ד$ס לסוף
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 דער פון גאנגליעץ־קעמערלעך די פון פונקציעס אלץ זענען
 פסי. פשוטע דערמאנטע פריער די ווי אזוי פונקט מוח־קארע,

 דעם אין מיר פארייניקן פונקציעם ע א? די טעטיקייטן. כישע
שכ פון באגריף העכסטן

 שכל פון הילף דער מיט התגלות. ארן געפיל שכל,
 נאטור־דער־ אמתדיקער דער צו דערגרייכן מיר קאנען אליין

 אבער וועלט־רעטענישן. די פון פתרון דעם צו און קענטעניש
 דעם אדאנק ווערט הריכן זיין באקומען ערשט האט שכל דער

 דאנק א און בילדונג גייסטיקער און קולטור דער פון פארשריט
 אומגעבילדעטער דער וויסנשאפט. דער פון אנטוויקלונג דער

 וויי־ אזוי פונקט זענען גאטור׳מענטש רויער דער און מענטש
 פארקרובישטע אים מיט גאנטסטן צום די ווי ״שכלדיק״ ניק

 צו היינט נאך וכדומה(. העלפאנטן הינט, )מאלפעס, זויג-חיות
 דעם אחוץ אז מיינונג, די קרייזן ברייטע אין הערשט טאג
 וויכטיקערע )אפילו אנדערע צוויי זיין פאראן נאך זאלן שכל

 אנט׳ אנטפלעקונג. און געפיל :דערקענטעניש־וועגן כלומרשט(
 אנטשיידנדיק מיר מוזן טעות געפערלעכן דעמדאזיקן קעגן

 • ר ע ד דער מיט האט געפיל ס א ד אויפטרעטן.
 טון. צו נישט לחלוטין אמת פוץ קעגטעניש

 שעצן מיר וועלכעס און געפיל, אן רופן מיר וואס דאס,
 מוח, פון טעטיקייט פארוויקלטע זייער א איז הויך, זייער באמת

 פון טרויער, און פרייד פון איינדריקן פון באשטייט וועלכע
 קא־ דא אויסווייכן. און באגערן פון אנטיפאטיע, און סימפאטיע

 טע־ אנדערע פארשידנסטע די שפיל אין אריינקומען אויך נען
 און חושים די פון באדערפענישן ארגאניזם, פון טיקייטן

 דידאזיקע וכדומה. געשלעכטס־ארגאנען און מאגן פון מוסקלען,
 נישט בשום־אופן קאנען געפיל-באוועגונגען און געפיל־צושטאנדן

 פאדקערט, אמת; דעם פון דערקענטעניש דער צו מיטהעלפן
 גע־ די שכל. בארופענעם דערצו א>יין דעם ^פט שטערן זיי

 צומאל געווען, פותר נישט קיינמאל נאך האבן פיל־טעטיקייטן
 "וועלט- ס׳איז וועלכן פון באשיידונג דער צו צוגעהאלפן נישט

 אזויגערו־ דער בנוגע אויך אבער גילט דאסזעלבע רעטעגיש".



 דערגרײכטע דורכדעם מסורהדיקע, די און ׳״התגלות״ פענער
 באוווסטזיניקע אויף זיך שטיצ; אלע די ,אמובה־װארהײטן״,

(.16 .8קא )פארגל. הוריות אומבאוווסטזיגיסע אדער

 רער- זייער א פאר נאטורוריסנשאפט. אוי פילאזאפיע
 ווע׳ט־רע- די פון באשיידונג דער אין פארשריט פרייענדיקץ

 צייטן לעצטע די אין וואס דאס, באטראכטן מיר מוזן טענישן
 ונג רפאר דע אז אגערקעגען, צו מער אמאל וואס אן מען הייבט

 יע< צ א ל ו ק ע פ ס ן 1 א עמפיריע )אדער ן ע ק נ ע ד און
 דער• קעגנזייטיק זיך און ג^ייכבארעבטיקטע איינציקע די זענען

 ביס־ האבן פילאזאפן די דערקענטעניש־מעטאדעס. גאנצנדיקע
 נישט גענוגט ספעקולאציע ריינע די אז אייגגעזען, לעכווייז

 האבן אזזי פונקט און דערקענטעניש. אמתע די דערגדייכן צו א'יף
 די אז איבערגעצייגט, פארשער די זייט צווייטער דער פון אויך זיך

 וועלט• רעאלער א פאר יסוד אלם נישט גענוגט דערפארונג בלויזע
 ער• ד חושימדיקע די דערקענטעניש־וועגן, גרויסע צוויי די אנשויונג.

 מוח" פארשידענע צוויי זענען דענקען, שכלדיקע דאס און פארונג
 פארמיט• דער ביי פאר קומט זיי פון ערשטע די פונקציעס.

 ;חושים-צענטרען צענטראלע און חושיס׳ארגאנעץ די פון לונג
 גרויסע די פון פארמיטלונג דער בא — אבער צווייטע די

 (10 און 7 קאפ. )זע מוח־קארע״ דער אין ,אסאציאציע־צענטערן
 אנטשטייט ביידן פון טעטיקייט פארייניקטער דער דורך ערשט

 פא־ היום עד זעגען אמת, אן וואס דערקענטעניש. אמתע די
 פון בלויז וועלט די קאנסטרוידן ווילן וועלכע פילאזאפן, ראן
 נאטור־דערקעגטעניש עמפירישע די פארווארפן און ארויס, קאפ
 וועלט. ווירקלעכע די נישט קאנען זיי וואס דעש, צוליב שוין

 נאטור־ געוויסע היינט נאך באהויפטן זייט צווייטער דער פון
 איז וויסנשאפט דער פון אויפגאבע איינציקע די אז פארשער,

 אייג־ די פון פארשונג אביעקטיווע דיי וויסץ, "פאקטישע דאס
 פילא- דער פון ״עפאכע די אז ;יאטור־דעדשיייונגען״ צלגע

 אייגגעטרעטן איז ארט איר אויף און פארביי, שרין איז זאפיע"
 אייגזייפיקע דידאזיקע (.1893 װ ירכא )וו נאטורוויסנשאפט די
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 געפערלעכער אזא פונקט איז עמפיריע דער פון איבערשאצונג
 ספעקולאציע. דער פון איבערשאצונג היפוכדיקע יענע ווי טעות,
 נויטווענדיק. קעגנגייטיק זיך זענען דערקענטעניש־וועגן ביידע

 די נאטור׳פארשונג, מאדערנער דער פון טריומפן גרעסטע די
 דאס און ווארימקייט־טעאריע, די און קעמערלעך־טעאריע

 יי• ר ג ר ע ד ע ש י פ א ז א ל י פ טאקע זענען סובסטאנץ־געזעץ,
 ו׳ ק ע פ ס ריינער פון פועל־יוצאס קיין נישט אבער ן, ע ג נ ו כ
 גרינט־ און ברייטער פארגעשריטענער, דער פון יאד ע, י צ א ל

פארשונג. עמפירישער לעכער

 נאטורוויסנשאפט• היינטיקן פון מוניזם. און דואליזם
 פילאזאפישע פארשידע׳ע אלע די זיך לאזן שטאנדפונקט לעכץ

 איי פון : רייען קעגנזעצלעכע צוויי אין איינטיילן ריכטונגען
 דען פון צווייענדיקע, אדער דואליסטישע די זייט

 וועלטר;איינהייטלעכע אדער ע ש טי ס י נ א מ די זייט אנדערער
 לייגט• •( זינען ברייטסטן )אין דואליזם דער אנשויונג.
 סוב־ פארשידענע גאבץ צוויי אויף אוניווערס דעם פונאנדער
 רוחניות׳ דעם אויף און וועלט מאטעריעלער דער אויף סטאנצץ?

 דער רעגירער. און באשעפער איר איז וועלכער גאט, דיקן
 פארשטאנען!( זינען ברייטסטן אין )אויך דערקעגעץ מאניזם

 סובסטאנץ, איינציקע איין־און נאר אוניווערס אין אנערקענט
 גייסט און קערפער ; נאטור״ און "גאט צוגלייך איז וועלכע
 אומשיידבאד אים פאר זענען ענערגיע( און מאטעריע )אדער

 פון גאט ״פעדזענלעכער״ סערוועלטיקער או דער פארבונדן.
 אינוועלטי- דער ם ז י א ע ד צום קאגסעקווענט פירט דואליזם

ם. ז י א ע ט נ א פ צום — זם מאב פון גאט קער

 װערן אפט זייער ספיריטואליזם. און מאטעריאליזם
א מ פון באגריפן פארשידענע לגמרי די פארביטן היינט גאך

 פאר־ וועזנטלעך די אויך ווי ם. ז י ל א י ר ע ט א מ און ם ז י ב
 מאטעריא• פראקטישן און טעארעטישן פון ריכטונגען שידענע

 שעדלעכע א זייער איז באגריפן פון פארמישונג אזא ליזם.
 מיספאר׳ אויםצומײדן כדי ן טעותים פיל צו פירט און זאך
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 פרנקטן. פאלגנדיקע באצייכענען נאך דא מיר ווילן שטייענישן
 נישט "אידענטיש נישט איז ם ז י נ א מ ר ע נ יי ר אונזער ן

 עקזיסטעגץ די פארלייקנט וועלכעד מאטעריאליזם, מיטן
 טויטע פרץ סכום א אלם וועלט די באטראכט ארן גייסט פרן

 ם ז י אל ו ט י ר י פ ס טעארעטישן דעם מיט נישט ארץ אטאמען,
 מאטעריע די פארלייקנט וואס ענערגעטיק(, ג. א. )לעצטנס

 גרוכע איינגעסדרטע שטחדיק א אלם וועלט די באטדאכט ארן
 ענערגיע פון )אדער פארשטעלונגען און עמפינדונגען בלויזע פון
 איבער" זענען מיד אדרבה, ןן נאטור־כוחות(. רוחניותדיקע און

 ארן גישט עקזיסטירט עם אז ן, ע ט ע ג מיט צוזאמען צייגט
 מא. אן גייסט גייסט, אן מאטעריע רוירקעץ נישט קאן

 אויפ׳ מאניסטישער" דער אן פעסט זיך האלטן מיר טעריע״.
 אומענדלעך די אלם מאטעריע. די : א ז א נ י 9 ש פון פאסונג

 ענערגיע(, )אדער גייסט, דער אוץ סובסטאנץ, אויסגעשפרייטע
 די זענען סובהטאנץ, דערקענעגדיקע און פילנדיקע די אלם

 אלצארומ״ דעם פון עיקר־אייגנשאפטן אדער אטריבוטן ביידע
 סובסטאגץ, אוניווערסאלער דער פון מהות, געטלעק נעמענדיקן

(.12 קאפ. )פארגל.



האפיטל. צוױיטע דאם

הערפערברי. אונזער
 מענטשלעכער שטודיעסאינער מאניסטישע

 ני ע ד י א אנאטאמיע. ר ע ק י ד נ כ יי ל ג ר א פ און
 און מאקראסקאפישער דער טישקייטפון

 ם נ ו פ ארגאניזאציע מיקראסקאפישער
ת. ו י ח ג י ו ז ע ר ע ד נ א פון און מענטש
 איבער פארשונגען אלע אונטערזרכונגען, ביאלאגישע אלע

 מוזן ארגאניזמען די פון לעבנס־טעטיקייט און געשטא׳טונג דער
 געגעבענעם פון קערפער געזעענעם מיטן פארנעמען קודם־בל זיך

 אנטשפרעכנדיקע די ארויס טרעט עס וועלכן אויף בעל-חי,
 דערדאזיקער דערשיינונג. פיזיאלאגישע און מארפאלאגישע

 אג־ בנוגע ודי מענטש, דעם בנוגע אזוי פונקט גילט בלל
 אונטער׳ די זיך קאן דעדביי נאטור־קערפערס. באלעבטע דערע
 אוי" פון באטראכטונג דער מיט בלויז באנוגענען נישט זוכונג

 אי־ זייער אין אריינדרינגען מוז זי נאר געשטאלט, סערלעכן
 וואסערע פון טיילן, וואסערע פון דערגיין און נערלעכקייט

 וועלכע וויסנשאפט, די צונויפגעשטעלט. זענען זיי עלעמענטן
 ברייטסטן אין פארשוגג עיקרדיקע דידאזיקע אייסצופירן האט

אנאטאמיע. די איז פארנעם,
 אנרעגונג ערשטע די אבאטאמיע. מענטשלעכע

געגעב?^ האט קערפערבוי מענטשלעכן פון דערקענטעניש דער
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דערדאזי־ מיט ווי היות הייל־קונסט. די זיך, פארשטייט
 פאר- קולטור־פעלקער עלטסטע די בא זיך האבן קונסט קער

 העכסטע דידאזיקע אז אננעמען, מיר קאנען כוהנים, די נוטען
 מיט שוין האבן בילדונג דעמאלטיקער דער פון פארשטייער

 געוויסן א באזיצן געמוזט קריסטוסן פאר יאר יזנט טו צוויי
 דערפא• גענויערע אבער קענטענישן. אמישע אנאט פון סכום

 און זויגחיות די פון צעגלידערונג דער דורך געווונענע רונגען,
 גוף, מענטשלעכן דעם אויף איבערגעטראגן לעצטע די פון

א ר ק א פ י ה וועלכע בא גריכן, די בא ערשט מיר געפיבען
 טרעט אים נאך אויטאריטעט. אלס געגאלטן לאנג האט ס ע ט

 דער א/טערטום, אין אנאטאם באדייטנדיקער איין בלויז ארויס
 על• אלע דידאזיקע ס. ו נ ע ל א ג ס ו י ד ו א , ק דאקטאר

 פי על קענטענישץ זייערע דערווארבץ האבן אנאטאמען טערע
 - גופא קערפער מענטשלעכן פון פארשונג דער דורך נישט רוב
 דורך נאר — י פארבאטן שטרענג געווען דעמאלט איז וואס
 די פון בעיקר זויגחיות, מענטשנענלעכע די פון פארשונג דער

נ כ יי ל ג ר א פ געווען אלע שוין בכן זענען זיי > ס ע פ ל א מ
אנאטאמען. ע ק י ד

 דער־ דער פון און ם ו ט נ ט ס י ר ק פונם אויפבלי דער
 צו געווען גורם האט וועלטבאנעם מיסטישן פארבונדענעם מיט
 אנדערע אלע פון ווי פונקט אנאטאמיע, דער פון ירידה דער

 קודם־כל האבן ן ט ס פ י ו פ רוימישע די נאטורוויסנשאפטן.
 כסדרדיקער אין מענמשהייט די האלטן צו דערצו, געשטרעבט

 האבן זיי ;אבערגלויבן בלינדן אין און ט יי ק נ ס י וו מ ו א
 ארגאניזם מענטשלעכן פון קענטעניש די באטראכט רעכט מיט
 אויפצוקלערן בכוח איז וועלכעס מיטל, געפער^עך א פאר

 יארהונדערטער דרייצען לאנגע דורך מהות. אמתדיקן אונזער
 אייג• דער כמעט געבליבן ס ו נ ע ל א ג פון כתבים די זענען
 די ווי ונקט פ אנאט^מיע, מענטשלעכער דער פון מקור ציקער

 נאטור־געשיכטע. דער פוץ - ל ע ט א ט ס י ר א פון שריפטן
 רעפארמאציע די ווען יארהונדערט, זעכצענטן אין ערשט

 פויפסטנטום, פונם וועלטהערשאפט גייסטיקע די צעבראכן האט
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 ק י ב ר ע פ א ק פון וועלטסיסטעם נייעם דעם אדאנק יוען
 געא- פארבונדעגער דערמיט ענג דער געווארן צעשטערט איז

 קענ• דער פאר זיך האט דאן ערשט וועלטבאנעם, צענטרישער
 פעריאד נייער א אגגעהויבן קערפער מענטשלעכן פון טעניש

 ס׳ י ו א ס, ו י ל א ס ע וו אנאטאמען גרויסע די עליה. פון
 גרינט• אייגענע דורך האבן ס ו י פ א אל פ און ס ו י כ א ט

 מענטש• פון אנאטאמיע די פארויסגערוקט אונטערזוכונגען לעכע
 מאקראסקאפישע פון פרט אין אז ווייט, אזוי קערפער לעכן

 גע• נאכפאלגערס צאלרייכע זייערע פאר איז פארהעלטענישן
 דער פעסטצושטעלן. איינצלהייטן קליינע ווי מערנישט בליבן

 ס יו ל א ס ע וו ס א ע ר ד נ א גייסטרייכער און דרייסטער
 איבערגעיאגט. אלעמען ארבעטן חידושימדיקע זייגע מיט האט

 דאס לעבן זיין פון יאר ־טן28 אין שוין פארענדיקט האט ער
 ״06^112111 00קת0ז15 ווערק דורכגעטירטע איינהייט^עך גרויסע,
 אנא מענטשלעכער גאנצער דער געגעבן און (1543) 1261-102
יסוד. זיכערן און ריכטונג זעלבשטענדיקע נייע, א "טאמיע

 װעלכע פארדינסטן, די אנאטאמיע. פארגלייכנדיהע
 דער פאר יארהונדערט ניינצענטע דאס דערווארבן זיך ס׳האט

 קודם־כל באשטייען קערפערבוי, מענטשלעכן פון קענטעניש
 וויכטיקע אויסערגעוויינטלעך נייע, צוויי פון איינפיר דעם אין

א נ א ע ק י ד נ כ יי ל ג ך א "פ די :פארשונגס־ריכטונגען
 "מיקרא• די אדער ע" ר ע ל " ב ע וו ע "ג די און ע" י כ א ט

 גע• איז אנאטאמיע פארגלייכנדיקע די אנאטאמיע". סקאפישע
 אנאטאמיע דער מיט פארבונדן ענג אן אנהויב פון שוין ווען
 אנאטאמיע די פארטרעטן אייגנטלעך האט זי ;מענטש פונם
 מענטשלעכע פאלמעסן דאס פל־זמן לאנג, אזוי מענטש פון

 און — פארברעכן שרעקלעך א פאר אנגעגאנגען איז מתים
 יארהוג־ פופצענטץ אין נאך אפילו געהאלטן מען האט אזוי

 שפעטערדיקע די פון אנאטאמען צא^רייכע די אבער !דערט
 מיט באגרעניצט רוב פי ע, זיך האבן יארהונדערטער דריי
 דייע־ ארגאניזם. מענטשלעכן פוץ אונטערזוכונג גענויער דער

 אן היינט רופן מיר וועלכע דיסציפלין, הויכאנטוויקלטע ביקע
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 אין געווארן געבוירן ערשט איז אנאטאמיע, פארגלייכנדיקע
 ש ז ר א ש ז ז^אלאג פראנצויזישער גרויסער דער װען ,1803 יאר

 "1.69ס118 עפאכעמאכגדיקע זיינע ארויסגעגעבן האט ע י וו י ק
 מאל ערשטן צום דערין געפרוווט און ״^ץ31ס1מ16 €0111ק3ז66"

 מענטשן פון קערפערבוי וועגן געזעצן באשטימטע פעסטטשטעלן
 זיי צווישן — פארגייער זיינע ווען אינדערצייט חיות. און

 דעם הויפטזעכלעך פארגליכן האבן - 1790 ע ט ע ג אויך
 זויג• איבעריקע די פון סקעלעטן די מיט סקעלעט מענטשלעכן

 גאנצן דעם ארומגענומען בליק ווייטער ס ע י וו י ק האט היות,
 גרויסע, פיר אונטערגעשיידט האט ער חיות. די פון ארגאניזם

 רוקנ־ :ן פ י ט אדער הויפטפארמען אומאפהענגיקע פונאנאנדער
 דער פאר שטראל־חיות. און ווייך־חיות גלידער־חיות, ביין־חיות,

 געווען פארשריט דערדאזיקער איז טראגן" די פון "פראגע
 באצייכנט קלאר איז דערמיט וואס עפאכעמאכנדיק, ווייט אזוי

 רוקג-־ די פון טיט צום מענטש פון צוגעהעריקייט די געווארן
 גרונט־פאדשידנקייס זיין אויך ווי )חוט־השדרהדיקע(, ביין־היות

 דער שוין האט אמת, אן וואס טיפץ. איבעריקע אלע פון
 (1735) ״578161113 ם31ז״3©” זיין אין יי נ י ל פארשער חריפותדיקער

 קלאס דער אין פלאץ זיין מענטש דעם אבגעוויזן ענדגילטיק
 איין אין פארייניקט אפילו האט ער ; ת ו י ח ג י ו ז די פון
 מאלפעס, האלב פון גרופעס דריי די ן ט א מ י ר פ פון ריי

 אין טריט דרייסטער דערדאזיקער אבער מענטשן. און מאלפעס
 געווען נישט איז חיות־קיניגרייך דעם פון סיסטעמאטיק דער

 איא־ פארגלייכנדיקער פון הילף דער מיט באגרינדעט עמפיריש
 ווייטער־ די איינגעפירט. האט ע י וו י ק ערשט וועלכע טאמיע,

 פאר־ אנאטאמיע פארגלייכנדיקער דער פון אנטוויקלונג דיקע
 :יארהונדערט ניינצענטן פון אנאטאמען גרויסע די מיר דאנקעץ

 ד ר א ש ט י ר ר, ע ל י מ ן א ה א י פרידריךמעקעל,
 געגענ• ל ר א ק און עי סל ק א ה ס א מ א ט ן, ע וו א
 פארגלייכג־ פון ,יסודות זיינע אין האט געגנבויער ר. ע י ו ב

 ביי אגגעווענדט מאל ערשטן צום (1870) אנאטאמיע״ דיקער
נייבאגרינדעטע ן י וו ר א ד דורך די וויסנשאפט דערדאזיקער
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 אנאטאמיע פארגלייכנדיקע די האט ער ; אפשטאמונגס־טעאריע
 ביאלאגישער פון מדרגה ערשטער דער צו אזויארום דערהויבן

 רוקנ־ די פון אנאטאמיע *פארגלייכנדיקער זיין אין דיסציפלין.
 בא־ אומדערשיטערלעכע צונויפנעזאמלט ער האט בײףחױת׳/

 פון ריי דער צו מענטש פונם צוגעהעריקייט דער פאר ווייזן
רוקנביין־חיות.

 העמערלעףלערע און )היסטאלאגיע געררעב־לערע
 פארגלייכב- די ווי ריכטונג אנדער גאנץ א אין )ציטאלאגיע(.

 יארהונדערט ניינצענטן פון משך אין אנטוויקלט זיך האט דיקע
 אינאנהויב שוין ע. י מ א ט א נ א מיקראסקאפישע די

 דאקטאר, פראנצויזישער א האט (1802) יארהונדערט דאזיקן פון
 פונאנ־ מיקראסקאפ א פון הילף דער מיט געפרוווט א, ש י ב

 זייערע אויף קערפער מענטשלעכן פון ארגאנען די דערצולייגן
 קעגנ־ די פעסטצושטעלן און באשטאנדטיילן סובטעלע איינצלנע,

 געוועבן. פארשידענע דידאזיקע פון פארהעלטעגישן זייטיקע
 געפירט, ווייט נישט האט פרווו ערשטער דערדאזיקער אבער
 אזוי און צאלרייכע די פון עלעמענט געמיינזאמער דער מחמת

 דעמדאזיקן אומבאקאנט.. געבליבן אים איז געוועבן פארשידענע
 אפגעזוכט ערשט האט — ל ר ע מ ע ק דאס — באשטאנדטייל

 צמחים־גע־ די אין ן ע ד יי ל ש ם א י ט א מ 1838 יאר אין
 סך קיין נישט געפונען עם האט חיות־געוועבן די אין ווענן?

 ר ע ק י ל ע ק ט ר ע ב ל א ץ. א וו ש ר א ד א ע ט ש^עטער
 אין שפעטער, אנטוויקלט האבן וו א כ ר י וו ף ל א ד ו ר אץ

 קעמערלעך־טע• די יארהונדערט, ניינצענטן פון צענטליק זעקסען
 דערויף די געשאפן האבן זיי ז פרטים אירע אלע אין אריע

 מענטש• פון היסטאלאגיע פאטאלאגישע און נארמאלע געשטיצטע
 דעם פון געוועבן די אז אויפגעוויזן, האבן זיי ארגאניזם. לעכן

 צונויפ־ זענען חיות, אנדערע פון געוועבן די ווי פונקט מענטש,
 פון באשטאנדטיילן, מיקראסקאפישע אלצאיינע פון געשטעלט

 "עלעמענטאר־אר* דידאזיקע אז און ך, ע ל ר ע מ ע ק פשוטע
 וועל" בירגער, זעלבשטענדיקע אמתדיקע, די זענען גאניזמען"

 — קערפער אוגזער אויף זיי בויען פארייניקט, מי,יארדנווייז כע,
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 אגטשטײען קעמערדעך אלע די ״קעמערל״מלוכה״. אמתע יענע
 אײנפאכן אײףאײנציקן פון טײלונג איבערגעחזרטער אפט דורך

 אײ״ ״באפרוכפערטן אז־ער ״שטאם־קעמערל״ דעם פון קעמערל,
 געװעב פון צוזאמענשטעל אוץ סטרוקטור אלגעמײנע די (.0^13)

 רוקנבײן• איבעריקע די בא װי דיזעלביקע מענטש באם איז
 די זויגחיות, די אויס זיך צײכענען לעצטע די צװישן חיות.

 באזונדע׳ געװיסע מיט קלאם, אנטװיקלטע העכסט און ױנגסטע
 האבן זויגחיות די ן.טקײגנטימלעכײא דערװארבענע שפעט רע,

 רוקנ• איבעריקע די פון פארשידענעם און אײגנטימלעכן גאנץ א
 מילך־ הויט־דריזן, האר, די פון בוי מיקראסקאפישן בײףחיות

 בנוגע אויך איז מענטש דער בלוט-־קעמערלעך; ארן דריזן
 עכטע אץ אײגנשאפטן היסטאלאגישע סובטע/סטע אלע די אט

ה. י ח ג י ו ז
 ררהנבײן- די צו מענטש פונם צרגעהעריהײט די

 אין אזוי פונקט ארוים װײזט קערפערבוי גאנצער אונזער חיות.
 כא״ די צוזאמענשטעל מיקראסקאפישן אין װי מאקראםקאפישן
 (¥61-161) 1-313) רוקבבײן׳חיות פון שטריכן ראקטעריסטישע

 חיות-קי׳ דעם פון הויפט־גרופע אנטװיקלטע העכסט דידאזיקע
 אויסגע׳ און דערקענט האט אײנהײט, נאטירלעכע אלם ניגרײך,

 דעמ־ אונטער ק. ר א מ א ל גרויםער דער 1801 יאר אין טײלט
 העכערע פיר די ארונטערגעצויגן ער האט באגריף דאזיקן

 און אמפיביעם פייגל, זויגחיות, חױת־גרופעס: ״לינײאישע״
 ווערים, און אינזעקטן גרופעס: נידעריקערע בײדע די פיש.
 (.1!1¥6ת161זכ313) ״רוקנבײנלאזע״ אלס אקעגנגעשטעלט ער האט

 רוקנבײן• דעם פוץ אײנהײט די (1812) באשטעטיקט האט קױױע
 פארגלײכנדיקער זײץ דורך באגרינדעט פעסטער עס און טיפ

 די פון חוט-השדרהדיקע, אלע שטימען באמת און אנאטאמיע.
 ממשותדיקע אלע אין מענטש, צום ארויף ביז אנגעהויבן פיש

 סקעלעט, אינערלעכן פעסטן א אלע באזיצן זײ ;הוירט-סימנים
 בא״ סקעלעט דער וױיכבײנדל; און בײנער פון צונויפגעשטעלט

 קאמ־ דער ;שארבן א פון און װארבל-זײל א פון תמיד שטײט
 די בא אםילו איז שארבן דעם פון צוזאמענשטעל פליצירמער
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 אלגעמיין אין אבער •שידנארטיק, פ._. גאנץ מיגים באזונדערע
 וויי־ אורפארם. דערזעלביקער צף צוריקכירן תמיד זיך ער לאזט
 ד$" פון רוקנזייט דער אויף רוקנבייניקע אלע ביי ליגט טער
 נערװף צענטראלער דער ״נשמה־ארגאן׳/ דער סקעלעט׳אקס זיקן

 אויך מוח. א פון אוץ רוקגמארך פון נעשטאלט אין סיסטעם,
 דעם בבוגע ווי דאסזעלבע גילט מוח וויכטיקן דעמדאזיקץ בנוגע

 שארבן; דעם ארוס, אים שליסט וועלכעס קאפסל, בייגערבעם
 באזוב־ די בא אויסבילדונג און גרייס דין איז פרטים די אין

 אלגעמיין אין אבער פארשידנארטיק, גאנץ רוקנבייניקע מינים דערע
דערזעלביקער. צוזאמענשטעל כאראקטעריסטישער דער בלייבט

 מיר בעת אויך, מיר באמערקן דערשיינוגג דיזעלביקע
 קערפער אויזער פון ארגאנען איבעריקע די פארגלייכן וועלן

 רוקנבײףחױת. אנדערע פון ארגאנען אנטשפרעכנדיקע די מיט
 דער שנוי אן בלייבט ט, יי ק י ד ה ש ו ר י צוליב אומעטום,

 פון לאגע רעלאטיווע די און צוזאמענשטעל אורשפרינגלעכער
 אייבצל־ די פון אויסבילדונג און גרייס די הגם $רגאנען, די
 אפהענגיק געשטאלטן פארשידעגע גאנץ אץ נעמען טיילן נע
 אזוי לעבנס־תנאים. פארשידענע גאנץ צו ג נ ו ס א פ ו צ דער פון

 ;הויפט־רערן צוויי אין בלוט דאם פליסט אומעטום אז מיר, זעען
 פאר• דעם איבער לויפט (3סז10) רערן דידאזיקע פון איינם

 דעמ• אונטער — )הויפט-אדער( אגדעדער דעד דייונגס-קאנאל,
 אדערן דידאזיקע פון פארברייטערונג דער דורך ; קאנאל דאזיקן

 דאסדאזיקע הארץ. דאס אנטשטייט ארט באשטימטן גאנץ א אין
 אזוי פונקט חוט־השדרהדיקע אלע פאר איז ״װענטראל-הארץ״
 ״דארסאל׳הארץ״ אדער רוקףגעפעס דאס ווי כאראקטעריסטיש,

 כאראקטע- װינציקער נישט װײך״חיות. און גלידער־ אלע בא
 צעטיי־ פריצייטיקע די הוט-השדרהדיקע אלע בא איז ריסטיש

 דיגט וועלכער קאפ-דארם, א אין געדערים־קאנאל דעש פון לונג
 לעבער, א אוץ געדערים מיט גוף־דארם א אין און אטעמען צום

 פון שטריבן ווייטערדיקע אלם ;פארדייען צום דינען וועלכע
 פון ג גלידערו די דערמ?אנען נאך מען קאן רוקנביין״הירת די

 אורין פון דך אויסבילדן סבעציעלע דאם און מוסקל-סיסטעס
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 אנאמאמישע אלע די אט אין וו. אז. א. געשלעכטס״ארגאן און
רוקנביין־חיה. עכטע אן מענטש דער איז פרטים

 פירפיסיקע. די צר מענטש פרנם צרגעהעריהײט די
 געהאט שוין האט (761-!3סק83) ר ע ל ס י פ ר י פ נאמען דעם

 יענע אלע באצייכענען צום על ט א ט ס י ר א איינגעפירט
 פאר צװײ צו באזיצן וועלכע חיות, ווארימבלוטיקע העכערע,

 פארברייטערט באגריף דערדאזיקער איז שפעטער ענדגלידער.
 די אויך אז אויפגעוויזן, האט קיוויע ווי נאכדעם געווארן,

 פיר׳ גענומען תוך אין זענען מענטשן און פײגל ,צװײפיסיקע״
 יבשה־ העכערע אלע בא אז פעסטגעשטעלט, האט ער פיסלער.

 מענטש, צום ארויף ביז אמפיביעם די פון רוקנביין־חיות, דיקע
 אגאלאגיש ענדגלידער די פוץ ביינער־צוזאמענשטעל דער איז
 ״ארעמס״ די אויך צונויפגעשטעלט, טיילן דיזעלבע פון און

 ווייזן פיעל פון און פלעדערמייז פון ״פליגל״ די מענטש, פונם
 ענדגלי׳ פאדערשטע די ווי סקעלעטץ־בוי טיפישן זעלביקן דעם
חיות. פירפיסיקע אייגנטלעך לויפנדיקע, די פון דער

 קאמ׳ די פון ט יי ה נ יי א ע ש י מ א ט א נ א דידאזיקע
 טעטרא• אלע פון ענדגלידער פיר די אין סקעלעטן פליצירטע

 איבערצו• דערין זיך כדי זאך. וויכטיקע זייער א איז פאדן
 סקעלעט דעם פארגלייכן צו אויפמערקזאם גענוג איז ציען,

 מאל• א פון סקעלעט מיטן זשאבע אדער סאלאמאגדרע א פוץ
 אקסל־ דער פארנט אז גלייך, מען זעט דאן מענטש. אדער פע

 צוגויפגעשטעלט זענען בעקן־גארטל דער העטן און גארט<
 "פירפיסלער". איבעריקע די ביי ווי הויפט־טיילן דיזעלביקע פון

 איענטלעכן דעם פוץ טייל ערשטע די אז מיר, זעען בעראל א
 רער־ביין שטארקן אײףאײײײקן פון תמיד באשטייט ענדגליד
אבער־שענקל(. דעד הינטן אבער־ארעם, דער )פארגט

 פון לכתחילה באשטייט גליד צווייטע דאס אקעגן־זשע
 הינטן שטראלנביין, און עלנבויגן דער )פארנט בייגער צוויי
 ווייטער מיר פארגלייכן שינביין( קליינער אוץ גרויסער דער
 איבער- אונז וועט פוס, איענטלעכן פון בוי קאמפליצירטן דעם

 קליינע צאלרייכע אלע די אויך אז אנטפ^עקונג, די ראשן
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 קער טייל דערדאזיקער באשטײטע עט װעלכ פין בייגדלעך,
 אויף געזונדערט5א און איינגעסדרט פאלן אלע אין זענען פער,

 חוט״השדדהדיקע פון מינים אלע בא אופן. ענלעכן זייער א
 ביינער־גרופעס ,דרי אנאלאגישע פונפ^רגט אויף טרעטן חיות

 חאנס־װארצל, .1 :״האנט״( דער פרן )אדעד פרס פאדערשטן פון
 פונהינטן אזוי אויך און ;פינגער פיגף .111 און מיטל־האגט .11
 פוס־ווארצל, .1 פוס: הינטערשטן פון בייגעד-גרופעס דריי די

 קליינע אלע דידאזיקע פיספינגער. פינף .111 און מיטל־פוס .11
 אנט• פארשידן זייער חיות מינים געוויסע יי ; זענעץ ביינדלעך

 ביינער עטלעכע זיך האבן אפט ;אומגעשטאלטעט און וויקלט
 זענען זיי פון געוויסע אדער איגאיינעם צונויפגעשמאלצן

 שארפע זייער א געווען עם איז במילא :טארשווונדן לחלוטין
 דערזעלביקער און איין צו אלע זיי צוריקצופירן אויפגאבע
 באזונדערע די פון האמאלאגיע די פעסטצושטעלן און אורפארם

 ערשט איז אויפגאבע וויכטיקע דידאזיקע פאלן. אלע אין טיילץ
 בארימטסטע די פון איינעם דורך געווארן געלייזט פולשטענדיק

 זיינע אין ר ע י ו ב נ ע ג ע ג ל ר א ק אנאטאמען, מאדערגע
 רוקנביין• פון אנאטאמיע פארגלייכנדיקער איבער ,פארשונגען

 כאראקטע• דידאזיקע ווי אויפגעוויזן, ער האט (1864) חיות״
 פיר׳ יבשהדיקע די פון פוס־פארם" "פינפפעגערדיקע ריסטישע

 שטייב־ דער אין )ערשט אנטשטאנען אורשפריגגלעך איז פיסלער
 )ברוסט־ פלוספעדער פירשטראליקער דער פון קוילן־עפאכע(

 װאסערבאװויגענדיקע עלטערע, די פון בויך־פלוספעדער( אדער
 פאר־ בארימטע זיינע אין האט געלערנטער דערזעלבער פיש.

 (1872) רוקנביין־חיות פון קאפ-סקעלעט דעם איבער שונגען
 טעט׳ די בא שארבן יונגן דעם פון קרובהשאפט די דערוויזן
פיש. די בא שארבן־פארם עלטערער דער מיס ראפאדן

 אורשברינג־ די וואס דאס, איז באמערקנסווערט באזונדער
 שטיינקוילן דער פון אמפיביעס א^טע די ביי צוערשט לעכע,

 ענדגלי־ פיר אלע פון פינפפינגערדיקייט אנטשטאנענע עפאכע
 באם דערהאלטן ירושהדיקייט שטרעגגער צוליב זיך האט דער,

 אויך איז אזוי פונקט טאג. היינטיקן אויפן ביז מענטש
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 די פון בענדער, און געלענקען די פון בילדונג טיפישע די
 מענטש ביים פארבליבן ענדג/ידער די אין נערוון און מוסקלען

 אויך ג• ״פירפיסלער״ איבעריקע די ביי ווי דיזעקביקע תוך אין
 דער איז ן ט כ י ז נ י ה וויכטיקע דידאזיקע אין

ד. א 2 א ר ט ע ט ר ע ט כ ע אן מענטש
 יג־חיות.1ז די צר מענטש פרנס צוגעהעריהײט די

העכסטאנט־ און יונגכטע די בילדן זויג־חיות די
 פייגל די ווי קשגי3 רוקנבײן׳חױת. די פון קלאס וויקלטע

מ א קלאס עלטערער דער פון ארויס זיי שטאמען שרצים און
 אנדערע אלע פון אבער זיך אונטערשיידן זיי ס, ע י ב פי

 סימנים. אנאטאמישע וויכטיקע ריי גאנצער א מיט טעטראפאדן
ר א ה דער ארויס קדדם־כל טרעט סימנים אויסערלעכע די פון

 צווייערליי פון באזיץ דער אויך ווי הו*ט, דער פון ק ע ד א ב
 לאקאלער א דורך הלב״דריזן. און שווייס-דריזן :הויט־דריזן

 איז בויך־הויט דער אויף דריזן דידאזיקע פון אומגעשטאלטונג
 כאראקטע• באזונדערס איז וועלכער ארגאך יענער אנטשטאנען

 װיכ• דאסדאזיקע ברוסטן. די קלאס, דערדאזיקער .פאר ריסטיש
 פון באשטייט דור יונגע דאס חאדעווען פון ווערקצייג טיקע

פון )פאלדן ,ברוםט־זעקלעך״ און ץ ז י ר ד ־ ך ל י מ
 זענען אנטוויקלונג ווייטערדיקער זייער דורך בויך־הויט(. רער

 זויג-חיה יונגע די וועלכע פון מילך־ווארצלען, די אנטשטאיען
 פון בוי אינערלעבן דעם אין מוטער. דער פון מילך די זויגט

 פון פאראנזײן דאס קודם־בל באמערקבסװערט איז זויג׳חיות די
 שיידוואנט, עזע7מיסקו א דיאפראגמע, פולשטענדיקער א

 ביי בלויז און — זויג-חיות אלע ביי אפ לגמרי טיילט וו^ה
 אנדערע ביי ברוסט־חלל. דעם פון בויך׳חלל דעם — זויג-היות

 פאראן. נישט לחלוטין מחיצה אזא איז חיות חוט-השדדהדיקע
 דער אויס אויך זיך צייכנט אומגעשטאלטונג געוויסער א מיש

 קין־ דעם פון בוי דער איבערהויפט זויגחיות, די פון שארבן
 די קינביין, אונטערשטער און אויבערשטער )דער אפאראט

 די הארץ, ד^ס נ^ז, די , מוח, דער אויך אבער ■געהער-־ביינער,
 געשלעכטס-^ר^נען, אויסערלעפע און אינערלעכע די לינגען,
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 ביי אריס זיך צייכענען קערפערטיילן אנדערע און נירן די
 מיקראסקא• און מאקראסקאפישע ספעציעלע מיט חיות זויג די

 בולט רוייזן שטריכן אלע דידאדקע אייגבטימלעכקייטן. פישע
 מיט זויגחיות די פון צעשיידונג פריצייטיקער א אויף אן

 רמשים, און שרצים די שטאם־גרופעס, עלטערע זייערע
 אס׳ י ר ט דער אין ס נ ט ס ט ע פ ש פארגעקומען איז וועלכע

 ר ע ד ז י א הינזיכטן וויכעיקע אלע די אט אין ע. כ א פ ע
ה. י ח ג י ו ז ע ט כ ע ן א מענטש
 ־*בערט די צר מענטש פונם צוגעהעריהייט די

 די וועלכע משפחות, צאלרייכע די )פלאצענטאלן(. חיות
 *זויג פון קלאס דער אין אונטערשיידט זאאלאגיע מאדערנע

 אויף 1816 אין שוין געווארן פאנאנדערגעטיילט זענען חיות,
 פוץ ווערט דעם צו שרייבט מען וועלכע הויפטגרופעס, דריי

 בייטל־חיות ן,1 ׳ ס״ס^(1ז6״ז3) גאפל׳חיות ן אונטערקלאסן:
 דריי דידאזיקע ?(.13€6ם13113) בערט׳חיות "ן11

 פארהעלטע־ וויכטיקע אין בלויז נישט דך אונטערשיידן קלאסן
 אנט־ זיי נאד אנטוויקלונג, און קערפערבוי דעם פון נישן

 ׳ ע ג ע ש י ר א ט ס י ה פארשידעבע דריי אויך שפרעכן
 ודי קלאס, דערדאזיקער פון שטאלטונגס׳שסופעס

 די גרופע, עלטסטער דער נאך זען. שפעטער עס וועלן מיר
 נאכגעקומען זענען טריאס׳פעריאד, דעם פון ן ע מ ע ר ט א נ א מ

 די נאך און ן, ל א י פ י ס ר א מ די יורא־פעריאד אין
 ן. ל א ט ענ צ א ל 3 די — קרייד״פעריאד דעם אין ערשט

 דער אויך געהערט אונטערקלאס ױנגסטער דערדןןדקער צו
 כאדאקטעריסטישע אלע די באזיצט ארגאניזאציע דין מענטש;

 דך שיידט גרופע דידאדקע וועלכע מיט אייגנטימלעכקייטן,
 עלטערע נאך די פון און בייטל־חיות די פון אונטער טאקע

 כאראק־ דער דא געהערט ליניע ערשטער דער אין־ גאפל׳חיות.
 פלאצענ־ גאנצער דער געגעבן האט וועלכע ארגאן, טישער

 דעױ מיט ט ר ע ב די אמען, נ איר סאליען׳גרופע

)איג.(• אלאצענטא דכר פאר אויסדרוק פ&לקטטימלצכער א *(
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 דעם פון דערנערונג די פאר קומט ארגאן דאזיקן פון הילף
 מוטערלייב. אין באך זיך געפינט ער פל־זמן ן, א י ר ב מ ע
 וואקסן וועלכע צויטעלעך, בלוטפירנדיקע טון באשטייט בערט די

 דאם אייגגעהילט ס׳איז וועלכן אין צויטן־הייטל, דעש טון ארוים
 דעד פון גריבל איטשפרעכנדיקן אין אדיין דרינגען און וולד

 די צווישן הויט צארטע די געבערמוטער. דער פון שליימהויט
 קא• איר דורך אז אזוי, דין, זייער דא ווערט ארגאנען ביידע

 דורכ־ בלוט מוטערלעכן פוגם שט^פן דערנערנדיקע די זיך נען
 אויס־ דערדאזיקער קינד. פון בלוט אינם אוממיטלבאר קריגן

 עפאכעס געאלאגישע שפעטערע די אין ערשט געצייכנטער,
 אים דערמעגלעכט וולד דעם פון דערגערונגס־אופן :ר נ אנטשטאב?

 אין אנטוויקלונג ווייטערדיקע א אוץ אויפהאלט לענגערן א
 על. בייךע די פעלט בערט די געבערמוטער; שוצנדיקער דעד

 אבער גאפל־חיות. און בייטל־חיות די פון אונטערקלאסן טערע
 דער דורך איבערהויפט סימנים, אגאטאמישע אנדעדע דורך אויך

 די פון פארלוסט דעם און מוח פונם אויסבילדונג העכערער
 די אקעגן פלאצענטאלן די אוים זיך צייכעבען בייטל-בייגער,

 ז י א הינזיכטן וויכטיקע אלע די אין חיות. אומפלאצענטאלע
ה. י ח " ט ר ע ב עכטע אן מענטש דער

 פרימאטז. די צר מענטש פונם צרגעהעריהייט די
 זיך טיילט בערט-חיות פון אונטערקלאס פארמעברייכע די

 וויב׳ זייערע אלם משפחות. צאל גרויסע א אויף ווידער
 אוים־ דא מיר קאנען טאג היינטיקן בא פארשטייער טיקסטע

 פרי־ און היות רויב קלאען-חיות, נאג־חיות, די נאר רעכענען
 )פרימאטן( ת ו י ח ־ ט פ י ו ה די פון מחנה דער צו מאטן.

 מענטשן. און מאלפעס האלבמאלפעס, פוץ מינים דריי די געהערן
 װיכ״ פיל אין שטימען מינים דידאזיקע צו אגגעהעריקע אלע

 די פון דורכדעם זיך אויטערשיידן און אייגנטימלעכקייטן טיקע
 אויס זיך זײ צייכענען באזונדערס בערט-חיות. מינים איבעריקע

 זייער צו צרגעפאסט זענען וועלבע ענדגלידער, לאנגע דורך
 די ביימער. די אויף לעבבס-ארפן קלעטערנדיקן קדמנותדיקן

 זענען וועלכע פינגער, לאנגע פיגף צו האבץ פיס און מענם
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 די אדומקלאמערן און אנכאפן צום צוגעפאסט אויסגעצייכנט
 זיי פון עטלעכע אדער פינגער אלע גיימער. די פון צווייגן
 קײן מיט נישט קײנמאל )אבער נעגל מיט פארענדיקט זענען

 בא. און אויסגעבי־לדעט פולשטענדיק איץ געביס דאס פאזורעס(.
 פאדערשטע עקציין, )שניידציין, ציין־גרופעם פיר אלע פון שטייט

 איבע- די פון זיך אונטערשיידן זיי באקציין(. הינטערשטע און
 אייגג• וויכטיקע געודיסע דורך אויך חיות פלאצענטאלע ריקע

 דערדאזיקער מוח; און שארבן דעם פון בוי אינם טימלעכקייטן
 אנטוייקלט, זענען זיי העכער וואס דייטלעכער, אלץ ווערט חלוק
 פון ארענע דער אויף אויפגעטרעטן זענען זיי שפעטער נואם
 הינזיכטן אנאטאמישע וויכטיקע אלע די אין ערד-געשיכטע. דער

 פון ארגאניזם דעם מיט ארגאניזם מענטשלעכער דער שטימט
 עב• אן איז מענטש דער :פרימאטן איבעריקע די

ה. י ח ־ ן ט א מ י ר 9 טע
 מאלפעס. די צר מענטש דעם פון צוגעהעריקײט די

 פון קערפערבוי דעם פון פארגלייכונג קריטישע גרינטלעכע א
 העכסט דאזיקן אין אונטערשיידן קודם־כל לאזט פרימאמן די

 האלבמאלפעס :מינים צוויי וויגחיות-לעגיאן אנטוויקלטן
 דערשיי. ערשטע די (.51:0136) ס ע פ ל א מ און ■!?(051:01*6)

 מין. נידריקערער און עלטערער דער אלס פרט יעדן אין נען
 אלע בא ווי באך, איז האלבמאלפעס די פון געבערמוטער די

 די בא ;צווייהארניק אדער געטאפלט זויגחיות, איבעריקע
 פול־ געבערמוטער לינקע און רעכטע זענען דערקעגן מאלפעס
 בארנעפארמיקן א בילדן זיי ;צוגויפגעהעפט שטענדיק

 אויך בלויז עס באזיצט מאלפעס אחוץ וואס ס, ו ר ע ט ו א
 ווי פונקט מאלפעס, די פון קאפ־שארבן דעם אין מענטש. דער
 פולשטענדיק אויעהיילן די זענען מענטש, פונם שארבן אין

 ;שיידווענטל בייניק א מיט שלייפן־גריבל דעם פון אפגעטיילט
 בא פאראן נישט לחלוטין אבער איז שיידוועגטל דאסדאזיקע

 אויס• פולשטענדיק נישט נאך איז זי אדער האלבמאלפעס, די
 גאנץ נאך האלבמאלפעס די בא מוח דער איז לסוף געבילדעט.

 מאלפעס די בא געקנייטשט, שוואך גאר $דער גלאטיק קליין,



 די איז דערהייפט און גרעסעד, באדייטנדיק ער איז דערקעגן
 טעטי• פסיכישע העכערע פין ארגאן דער מוה־ק$רע, גראע

 אויבערפלאך איר אויף אנטוויקלט. בעהער פיל שוין קייטן,
 אלץ פאלדן און קנייטשן כאראקטעריסטישע די ארויס טרעטן

 מענטש. דעם צו זיך דערנענטערט זי מער תאם דייכלעכער,
 א־יך דערהויפט הינזיכטן, וויכטיקע אנדערע און דידאזיקע אין

 דער באזיצט הענט, די און פנים פונם געשטאלט אינם
 עכ> די פון סימנים אנאטאמישע ע אל מענטש

ס. ע פ ל א מ טע
 שמאלנאזיהע די צר מענטש פרנס צרגעהעריקייט די

 פונאנ־ א ו ר פ א ש ז האט 1812 יאר אין שוין מאלפעם.
 אונטער־ נאטירלעכע צוויי אויף מאלפעם מין דעם דערגעטיילט

 זא• דער אין אנגענומען עד״היום נאך זענען וועלכע מינים,
 די ;מזרח־מאלפעס און מערב־מאלפעס :סיסטעמאטיק אלאגישער

 די צווייטע די מערבדיקע, די אויסשליסלעך באװױנען ערשטע
 מערב-מאל־ איבעריקע די ערד. דער פון הא^בקויל מזרחדיקע

 נעז זײערע װײל ?(.131״ץ-1ח״36) ״פלאטשנאזיקע״ הייסץ פעם
 פונאי־ און געווענדט זייטיק נאזלעכער די צוגעפלאטשט, זענען

 ווידער אקעגץ־זשע שיידוואנט. ברייטער א מיט דערגעטיילט
 אויסשליס• זענען אפריקע, און אזיע אין מזרח־מאלפעס, אלע
 זעיען נאזלעכער זייערע ;(0313״״}-״3€) ״שמאלגאזיקע״ לעך

 שייד- שמאלע א האבן און אראפצו געווענדט מענטשן באם ווי
 דערמיס, נאך גרופעס ביידע זיך אונטערשיידן ווייטער וואנט.

 טיפער, ,יגט מאלפעם מזרחדיקע די ביי הויפט׳פייקל דאם תאם
 א אנטוויקלט זיך האט דא פעלזבייץ. אין אינעווייניק שוין

 איז מערב׳מאלבעס די ביי ;געהער־קאנאל שמאלער און לאגגער
 לחלוטין איז ער אדער ברייט, און קורץ קאנאל דערדאזיקער

 צװישן חלוק עיקרדיקער און וויכטיקער זייער א בנמצא. נישט
 שמאלג^- אלע וואס דערין, אויך באשטייט גרופעס ביידע די

 :דהיינו מענטש, פונם ציין־בילדונג די באזיצן מאלפעס זיקע
 העלפט יעדער )אין צײן דױערהאפטע 31 און מי^כציין 20

 הינטער* 3 און פאדערשטע 2 עקצאן׳ 1 שניידציין, 2 קינביין
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 אין וזאבן דערקעגץ עס2מא/ פלאכנאזיקע די באקציין(. דמע
 אז אזוי מער, באקצאן איין מיט קינביין העלפט איטלעכער

 די. ווי היות .36 אוים מאכט ציין די פון צאל אלגעמיינע די
 עיקר• און אלגעמיינע זענען אונטערשידן אנאטאמישע דאזיקע

 געאגראפישער דער גענוי אנטשפרעכן זיי היות און דיקע,
 רעכט דאם מיר האבן חיות, דידאזיקע פון פוגאנדערשפרייטונג

 זאאלא־ דער אין גרופעס צוויי דידאזיקע בונאנדערצוטיילן שארף
 פי. די אוועקשטעלן מיר קאנען ווייטער סיסטעמאטיק; גישער

 )מער צייט לאנגער א ג^ר זינט שוין ו א הנחה, לאגענעטישע
 דער אויף אונטערקלאסן ביידע זיך האבן יאר( מיליאן א ווי

 לח/וטין אנטוויקלט האלבקויל מערבדיקער און מזרחדיקער
 פונם אפשטאם־געשיכטע דער פאר איז דאס אומאפהענגיק.

 ט צ י ז א ב מענטש דער וויכטיק. גאר מין מעבטשלעכן
 ע ק י ז א נ ל א מ ש עכטע די פון סימנים ע ל א
ס. ע פ ל א מ

 די פון פארמען צאלרייכע די אנטר$פאמארפףגררפע.
 אפ• און אזיע אין עד־היום נאך לעבן וועלכע מזרח־מאלפעס,

 אין פונאדערגעטיילט צייט לאנגער א זינט שוין ווערן ריקע,
 הוגטמאלפעס וויידלדיקע די :סעקציעס נאטירלעכע צוויי

 מענטשנמאלפעס וויידללאזע די און
 מענטש, צום נענטער פיל שטייען לעצטע די )^!קזס^סקסז!}!"^(.

 אלגעמייגעד דער און וויידל פון פעלן דורבן בלויז גישט
 אויך נאד קאפ(, פון )דערהויפט קערפער פון געשטאלטונג

 גופא זיך פאר זענען וואס סימנים, ספעציעלע געוויסע דורך
 בא• זייער צוליב וויכטיק זענעץ וועלכע אבער אימבאדײטנדיק,

 פונקט מענטשנמאלפעס, די בא איז קרייצביין דער שטענדיקיים.
 צונויפגעװאקסענע פינף פון צוזאמענגעשטעלט מענטש, באם ווי

 נאר — מאלפעס וויידלדיקע די בא דערקעגן־זשע ווארב^ען,
 אין קרײץ-װארבלען. פיר פון אמאל זעלטן אדער דריי פין

 באק* פאדערשטע די זענען ן ק ע ט י פ א נ י ם די פון געביס
 די פון געביס אין דערקעגן־זשע ברייטער, ווי לענגער ציין

 דער לענגער. ווי ברייטער זיי זענען ן ם ר א מ א פ א טר ג א
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 די בא פיר, מאלפעס ערשטע די בא האמ באקצאן ערשטער
 קינגיין אונטפרשטן דעם אין וואדצלען. פינף אבער לעצטע

 פונקט שניידציין, אויסערלעכע די זעגען מענטשנמאלפעס די פין
 די בא אינערלעכע; די ווי ברייטע!־ מענטש, דעם בא ווי

 אויך האט ענדלעך פארקערט. זאך די איז מאלפעס וויידלדיקע
 מיק־ דער וואס פאקט, וויכטיקער דער באדייטונג ספעציעלע א

 בערט דער פון הייטל שילדארטיקן דעם פו-ן בוי ראסקאפישער
 דיזעל־ פון בוי מיטן אידענטיש איז נאפלשנור דער פון און

 אפילו געגונ איז איבעריקנס מענטש. באם ארגאנען ביקע
 עד• נאך די פון קערפער־פארם די פארגלייכן צו אויבנאויפיק

 פאר" אזיאטישע די פון צי מענמשנמאלפעס, לעבנדיקע היום
 אדער גיבאן(, און )אראנגוטאנג גרופע דעידאזיקער פין שטייער

 כדי שימפאנזע(, און )גארילא פארשטייעד אפריקאנישע די פון
 צום נענטער פיל שטייען מאלפעס דידאזיקע אז באמערקן, צו

 לעצטע די צווישן מאלפעס. וויידלדיקע די איידער מענטש,
 ?(,3?1קזס״זס}13) פויפסט־מאלפעס די דערחויפט נאך שטייען

 אנטוויקלונגס״שטו" נידעריקער גאר א אויף ים־קעץ און פאוויאנעס
 פאוו" ווילדע דידאזיקע צווישן חילוק אנאטאמישער דער פע.

 איט• אין איז מענטשנמאלפעס אנטוויקלטע העכסט די און יאנעס
 מענטשנ״ די צווישן חי,וק דער איידער גרעסער, היגזיכט לעכער

מענטש. דעם און מאלפעס
 דעם אזויארום גיט אנאטאמיע פארגלייכנדיקע די

 קערפער־ דער אז פאקט, דעם פארשער קריטישן און אביעקטיוון
 אנא• גראד הויכן א אין נאר נישט איז מענטש פון בוי לעכער
 אי" הינזיכט ממשותדיקער יעטוועדער אין אפילו נאר לאגיש,

מענטשנמאלפעס. די פון קערפערבוי מיטן דענטיש
 ביינער, 200 דיזעלביקע פון באשטייט סקעלעט אונזער

 מוסק" 300 דיזעלביקע ;סדר און צוזאמענשמעל דעמזעלביקן אין
 אונ״ באדעקן האר דיזעלביקע באוועגונגען; אוינזערע דינען לען
 צו- קונציק דיזעלביקע פון באשטייט מוח אונזער הויט; זער

 פירקעמערלדיקע אייגענע דאס קעמערלעך; נויפגעפלאכטענע
 דיזעלב־קע ;בלוט אונזער פון קרייז״לויף דעם בילדעט הארץ
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 שפיי־דריזן, דוזעלביקע געביס; ארבזער בילדן ציין 32
 דיזעל׳ פארדייען; צום אונז העלפן געדערים־׳דריזן און בער־
 אוב• פון קיום דעם דערמעגלעכן געשלעכטס״ארגאנען ביקע
מין. זער

 גע- פארגלייכונג גענויער בא מיר געפינען פונדעסטוועגן
 פון ט ל א ט עש ג און ס יי ר ג דעד אין אינטערשידן וויסע

 ;מענטשנמאלפעס און מענטש דעם צווישן ארגאנען מייסטן די
 מיר אנטדעקן אונטערשידן ענלעכע אדער דיזעלביקע אבער
 און העכערע די פוץ פארגלייכונג געוויסנהאפטיקער א ביי אויך

 אפ־ זיי קאנען מיר נאכמער, ראסן, מענטשלעכע בידריקערע
 זעל• דער פון אינדיווידן באזונדערע די צווישן אפילו געפינען
 נישט וועלן מיר ראסע; אייגענער אונזער פון למשל, ביקער,

 גענוי גאנץ האבן זאלן וועלכע פערזאגען, צוויי קיין געפינען
 עס וו. אז. א. אויגן אויערן, גאז, דער פוץ פארם דיזעלביקע

 געזעל• גרויסער א אין צוצוקוקץ זיך אויפמערקזאם געגוג איז
 פגים, מענטשלעכן דעם פון טיילן איינצלנע דידאזיקע צו שאפט

 פארשידנאר־ דערשטוינענעגדיקע סארא איבערצוצייגן, זיך כדי
 שוועס* אפילו כידוע דאך האבן אפט דא. הערשט עם טיקייט

 זייער אז קערפערבוי, פארשידענעם אזא ברודער און טער
 אומי אן ממש איז עלטערן־פאד דערזעלביקער פון אפשטאמונג
 אוב׳ איגדיווידועלע אלע דידאזיקע זאך. גלויבלעכע
 ס׳האט וועלכע באדייטונג, די נישט אבער ענדערן טערשיידן

 דעם פון איינערלייקייט פונדאמענטאלע די
 דורך ארויסגערופן בלויז זענען זיי מחמת ;י ו ב ר ע פ ר ע ק

טיילן. איינצלגע די פוז װוקס אינם שנויים קליינע



האפיטל. דריטע דאס

לעבן אובזער
 און מעגטשלעכער איבער שטודיעם *אניסטישע

 אידענטישקייט ע. י ג א ל א י ז י פ פארגלייכנדיקער
 מענטש פונם ם ע י צ ק נ ו פ ־ ס נ ב ע ל אלע פון

ת. ו י ח ג י ו ז די פון און

 זיך האבן לעבץ מענטשלעכן וועגץ ידיעות אונזערע
 דער צו דערהויבן יארהונדערט ניינצענטן פון משך אין ערשט
 ט. פ א ש נ ס י וו ווירקלעכער זעלבשטענדיקער, א פון מדרגה

 פיזיאלא׳ די לעבנס-פונקציעס", די וועגן ,לערע דידאזיקע
 דער אנאשאמיע, דער מיט צוגלייך פרי גאר שוין איז ע, י ג

 וווגטשגסווערט כאר געווארן באטראכט קעדפערבוי, וועגן לערע
 דערפאלגרייכער פאר פארתנאי נויטווענדיקן א אלם אפילו אדער

 פארשונ• פיזיאלאגישע גענויע אבער טעטיקייט. מעדיצינישער
 די ווי ש^עטער פיל ווערן געמאכט געקאנט ערשט האבץ גען

 גרע־ פיל אויף אנגעשטויסן זיך האבן זיי מחמת אנאטאמישע,
שוועריקייטן. סערע

 איז טויט, צום קעגנזאץ אלם לעבן, פון באגריף דער
 װיסנ• פון געגנשטאנד דער געווען פונלאנג נאטירלעך שוין

 לעבעדיקן אויפן באאבאכט האט מען נאכדענקען. שאפטלעכן
 ריי גאנצע א •חיים, בעלי לעבעדיקע די אויף אויך װי מענטש,

 ריי גאנצע א קודם-בל און פארענדערונגען, אייגנטימלעכע פון

45



 :נאטורקערפערס ״טויטע״ די פעלן וועלכע ץ, ע ג נ ו ג ע וו א ב
 לשון אטעמונג, הארצקלאפן, ארט״באוועגוגג, זעלבהשטענדיקע

 זאך לייכטע קיין געווען נישט פונדעהטוועגן איז. עם וכדומה.
 די פון באװענונגען״ "אדגאנישע דידאזיקע אונטערצושיידן

 נאטורקערפערס, אומארגאנישע בא דערשיינונגען אנאלאגישע
 : טעותים פיל אריינגעכאפט דא זיך האבן טאקע דערפאד און

 וויי• דער פלאם, פלאקערנדיקער דער רואסער, פליסנדיקע דאס
 גע• האבן פעלז אראפקייקלצנדיקער זיך דער ווינט, ענדיקער

 ס׳איז און פארענדערונגעץ, ענלעכע גאנץ מענטש דעם וויזן
 פלעגט אורמענטש נאיווער דער וואס נישט, חידוש קיין דערום

 זעלבשטענדיק א צושרײבן קערפערט״ "טויטע דידא־יקע אריך
 ער־ די בנוגע זיך מען האט סיבות ווירקנדיקע די פון לעבן.
 חשבון, באפרידקנדיקן א אפגעבן געקאנט ווייניק אזוי אויך שטע

צווייטע. די בנוגע ווי
 וויסנשאפטלעכע עלטסטע די פיזיאל$גיע. מענטשלעכע

 לעבנס־ מענטשלעכע די פון מהות דעם איבער באמראכטויגען
 דעם איבער פארשונגען די ווי )פונקט מיר טרעפץ טעטיקייטן

 נאטור־פי• גריכישע די בא מענטש( פונם געבוי קערפערלעכן
 יארהונדערט פינפטן און זעקסטן אין דאקטוירים און לאזאפן

 דע־ שייכותדיקע, די פון זאמלונג רייכסטע די קריסטוסן. פאר
 נאטורגעשיכטע דער אין מיר געפינען פאקטן באקאנטע מ^לט

ל. ע ט א ט ס י ר א פון
 וועמען ס, ו נ ע ל א ג דאקטאר גריכישץ גרויסן דעם

 אל• אין אנאטאם גרעסטן דעם אלם באקענט פריער האבן מיר
 די האט ער וואס דערפאר, אויך שבח דער קומט טערטום,

 געמאכט און אינאיינעם צונויפגעזאמלט ידיעות פאראנענע אלע
 פארשג• פיזיאלאגיע. פוץ סיטטעם א געבן צו פרוור ערשטן דעם
 ער פלעגט קערבער, מענטשלעכן פון ן ע נ א ג ר א די דיק
 לעבנס׳טעטי־ זייערע מפוח פראגע די ש^עלץ תמיד אריך זיך

 ביי ווי פונקט דא, אויך און ; ס ע י צ ק נ ו פ אדער קייטן
 מעטאד פארגלייכנדיקן דעם באנוצט ער האט אגאט^מיע, דער
 ־ ל א מ די חיות, מענטשנענלעבע די קודם־כל געפארשט און
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 דערווארבן, דא האט ער וועלכע דערפארונגען, די פעם.
 האט ער מענטש. דעם אויף דידעקט איבעדגעטר^גן ער האט
 . א ל א י ז י פ פון ווערט הויכן דעם פארשטאנען אויך שוין

 מאלפעס פון וויוויסצקציע די עקספערימעגט: גישן
 דערפא" אינטערעסאנטע סך א געגעבן אים האבן חזירים אוץ

 שרעקלעך לעצטנס זענען וויוויסעקציעס די אויף אגב, רונגען.
 מעגטשן, באגרענעצטע און עמי־ארצים בלויז נישט אנגעפאלן

 •, געפילם־מענטשן כלערליי און טעאלאגן פאיאטישע אויך באר
 מעטאד נויטווענדיקער א פונדעסטוועגץ איז וויוויסעקציע די

 אומ־ געגעבן שוין אונז האט און פארשונגען פיזיאלאגישע פון
פדאגעס. וויכטיקסטע די וועגן אויפקלערונגען שאצבארע

 דערהערלעכער איז יארהונדערטער דרייצען לאגגע דורך
 אנאטאמיע די ווי פונקט פיזיאלאגיע, גאלענוסעס פון סיסטעם

 וויסגשאפט. יעטוועדער פון מקור העכסטער דער געווען זיינע,
 דעמ- אויך האט קריסטנטום פון השפעה קולטור־פיינטלעכע די

 נא־ פון געביטן אנדערע אלע ווי פונקט געביט, דאזיקן
 דריטן פון שטערונגען. שווערסטע די געלייגט טוד־קעגטעניש

 קיין אויפגעטרעטן נישט איז יארהונדערט זעכצענטן ביזן
 צו זעלבשטענדיק געוואגט האבן זאל וועלכעד פארשער, איין

 ארויסצוגיין און מענטש פונם לעבנס־טעטיקייטן די שטודירן
 זעכצענטן אין ערשט ן. ס ו נ ע ל א ג פון סיסטעם דעם מחוץ

 דעדדאזיקער אין געווארן געמאכט זענען יארהוגדערט
 און דאקטוירים אנגעזעענע דורך פרווון באשיידענע הינזיכט

 פארעפנטלעכט האט 1628 יאר אין ערשט אבער אנאטאמען.
 אנטדע־ בארימטע זיין י ע וו ר א ה דאקטאר ענגלישער דער
 אז אויפגעוויזן, האט ער :בלוט־צירקולאציע דער וועגן קונג
 רעגל► אומבאוווסטזיניקע, דורך אז אפ^ומפ, ווי איז הארץ דאס

 בלוט־ די ווערט הארץ־מוסקלעץ די פון צונויפציונג מעסיקע
 קאמוניקירנדיקן זיך דעם דורך געטדיבן אומאויפהערלעך פאליע

 ווינצי־ נישט בלוט־געפעס. אדער אדערן די פון רערן־סיסטעם
 דער איבער פארשונגען הארוועים געווען זענען וויכטיק קער

 גע־ ער האט דערפון פועל-יוצא אלם ;חיות די פון פארמערונג
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 ט,^7 "אלץ, הנחה: בארימטע זיין ארויסגעזאגט האט
(.0יתם6 ״״^x^ 1 0¥0) איי" אן פין זיך איטוויק׳ט
 באאבאכטונגען פיזיאלאגישע צו אנרעגונג מעכטיקע די

 גע" האט געגעבן, האט י ע וו ר א ה וועלכע פארשונגען, און
 א צו יארהונדערט זיבצענטן אין און זעכצענטן אין רט פ

 ט בער אל געלערטער דער אנטדעקונגען. צא, גרויסער
 זיין אין ידיעות דידאזיקע צונויפגעזאמלט האט ר ע , ל א ה

 אכצענטן פון מיטן אין דערשינען איז וועלכעס ווערק, גרויס
 דא איז פיזיאלאגיע די ".£16מז6״13 ?£סץ11ס1ס816“ ;יארהונדערט

 וויסב" זעלבשטענדיקע אלם מאל ערשטן צום אויפגעטרעטן
 נזעדי" פראקטישער צו שייכות איר אין בלויז נישט און שאפט

 האט נערוון־טעטיקייט דער פאר סיבה אלם ווי היות אבער צין.
 אדער "עמפינדונגס־קראפט ספעציעלע א אנגענומען ר ע ל ל א ה

 - מוסקלען־באוועגונג דער פאר אזוי פונקט און סענסיביליטעט"
 אזוי־ ער האט איריטאביליטעט", אדער ״רײצבארקײט ספעציעלע א

 וועגן לערע טעותדיקער דער אנש^אר מעכטיקן א געגעבן ערבאך
!¥(.5 ¥113118) ט" פ א ר ק ס נ ב ע "ל ספעציפישער א עפעס

 הת־ גאנצע פון משך אין )וויטאליזם( לעבנסקראפט
 העלפט דער צו ביז טן^¥111 פון העלפט דער פון יאר, דערט

 מעדיצין. דער אין געהערשט האט יארהונדערט, ־טןx^x פון
 וועל• לויט אנשויונג, אלטע יענע פיזיאלאגיע, דער אין בפרט
 טאקע זיך לאזט לעבנס-דערשיינוגגען די פון טייל איין כער

 טייל אנדער אן סיבות, פיזיקאליש׳כעמישע מיט דערקלערן
 אומ־ דעדפון ספעציעלער, א דורך ארויסגערופן ווערט אבער

 פארשידנ״ ווי (.715 ¥113115) לעבנסקראפט אפהענגיקער
 באזוגדערע די אויסגעבילדעט האבן נישט זיך זאלן עס ארטיק

 דער־ און לעבנסקראפט דער פון מהית דעם וועגן באגריפן
 אבער זענען "נשמה", דער מיט צוזאמענהאנג איר מבוה הויפט

 איז ״לעבנםקראפט״ די אז דערין, איינשטימיק געווען אלע
 פיזיקאליש• די פון פארשידן תוך איר אין און אומאפהענניק

 א אלם "מאטעריע״ז געוויינלעכער דער פון כוחות כעמישע
 פארא־ נישט באטור אומ^רגאגישער דער אין זעלבעטענדיקע,
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 מיט באדינען געזאלט זיך זי האט ט" פ א ר ק ר ו "א נענע
 טעטי־ פסיכישע די בלויז נישט קרעפטן. פיזישע געוויינטלעכע

 פרן רייצבארקייט די ארן נערוון די פץ פילבארקייט די קייטן,
 טע- די חושים, די פון טעטיקייט די אויך נאר מוסקלען, די

 אויסגעוויזן זיך האבן אנטוויקלונג און פארמערונג פון □♦קייט
 ס׳האט אז סודותפול, אזוי סיבות זייערע און ווונדעדבאר, אזוי

 דערשיינונגען אלע דידאזיקע מ׳זאל אוממעגלעך, אויסגעזען
 נא• כעמישע און פיזיקאלישע פשוטע אויף ארויפפירן קאנען

טוד־פראצעסן.
 פיזיאלא־ )מאניסטישע לעבן פרכס מעכאניזם דער

 יארהונ׳ זיבצענטן פון העלפט ערשטער דער אין שוין גיע(.
 שטיצנדיק ט, ר א ק ע ד פילאזאף בארימטער דער האט דערט

 בלוט־צירקולא־ דער פון אנטדעקונג ס י ע וו ר א ה אויף זיך
 מענטש פונם קערפער דער אז געדאנק, דעם ארויסגעזאגט ציע,

 אז און מאשין, קאמפליצירטע א איז חיה דער פון אויך וו
 גע־ מעכאנישע דיזעלביקע ארונטער פאלן באוועגונגען זיינע
 מענטש דעם דורך קינסטלעכע, די בא הערשן וועלכע זעצן,
 אן וואס מאשינען. אויפגעבויטע צוועק באשטימטץ א פאר

 אנגענומען אליין מענטש דעם בנוגע ט ר א ק ע ד האט אמת,
 )רוח- אימאטעריעלער דער פון זעלבשטענדיקייט פולקאמענע א

 עמ״ סוביעקטיווע די דערקלערט אפילו און נשמה ניותדיקער(
 וועלט, דער אין זאך איינציקע די פאר דענקען, דאס פינדונג,

 ידיעות, זיכערע אוממיטלבארע באזיצן מיר וועלכער וועגן
דו דערדאזיקער האט פונדעסטוועגן (."סס?11,ס 5״!״!“) )*

 צו מיטווירקן זאל ער אז געשטערט, נישט בלל אים אליזם
 לעבנס-טעטיקייטן. די פון דערקענטעניש מעכאניסטישער דער
 די אויפגעוויזן (1660) עלי באר האט דערמיט, שייכות אין

 חיות, די פון באוועגונגען די אין געזעצן פיזישע פץ ווירקונג
 דערקלערן צו געפרוווט ם ו י וו י ל י ס האט גלייכצייטיק און
 דער פראצעסן. כעמישע ריין אלם אטעמונג און פארדייונג די

אינ״ די מעדיצין דער אין איינגעפירט האט זיי פון ערשטער
איך. ין1 ממילא—דזננק איך •(
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 רי• שרי. אינטראכעמישע די — צווייטער דער טראמעבאנישע,
 מעכאנישער ארן נאטורמעסיקער א צר הגהות שכלדיקע דאזיקע

 פונדעסט׳ זיך האבן לעבנם־דערשיינונגען די פרן דערקלערונג
 אנדערקענרנג געהעריקע קיין דערווערבן געקאנט נישט וועגן

 יאדהונ״ ־טןx7^^^ פרן משך אין אנווענדונג; אלגעמיינע ארן
 עס שטארקער וואס פארבלייכט, מער אלץ זיי ווערן דערט
 ענדגיל• אן וויטאליזם. טעאלאגישער דער אנטוויקלט זיך האט

 איז אנשוירנגען מעכאנישע אלטע די צר צוריקקער טיקער
 יארהרג־ ־טןx^x פון צענטליק פיגפטן אין ערשט פארגעקומען

 פאר• איבער פארשרנגען פררכטבארע די אדאנק דערט,
ע. י ג א ל א י ז י פ גלייכנדיקער

 פיזיאלאגי־ ערשטע די פיזיאלאגיע. פארגלייכנדיהע
 בעיקר דערווארבן מען האט ידיעות אנאטאמישע אויך ווי שע

 אר׳ מענטשלעכן פרן באאבאכטרנג ארממיטלבארער דררך נישט
 מיטן נאענטסטן צום די פרן פארשונג דער דורך נאר גאניזם,
 דער דורך קודם־בל און רוקנביין־חיות, פארקרובישטע מענטש

 פארגלייכנדי" אייגנטלעכע די אבער זויגחיות. די פון פארשונג
 דעם אינאיינעם ארום נעמט וועלכע לערע, די פיזיאלאגיע, קע

 די פון אנהויבנדיק לעבנס-דערשיינונגען, די פון געביט גאנצן
 דידאזיקע — מענטש צום ארויף ביז בעלי־חיים נידעריקסטע

 איר יארהונדערט. ניינצענטן פון פראדוקט א ערשט איז לערע
 —1858) בערלין פון ר ע ל י מ ן א ה א י געווען איז מחבר
 פרנם פיזיאלאגיע און אגאטאמיע דער פון ארויסגייענדיק (.1801

 הויפט־גרופעס אלע אריינגעצויגן באלד ר ע ל י מ האט מענטש,
 פון קרייז דעם אין בעלי־חיים נידעריקע און העכערע די פון

 ארגא־ די פארגלייכנדיק באטראכטוגגען. פארגלייכנדיקע זיינע
 ארגא־ ד״ר מיט בעלי-׳חיים אויסגעשטארבענע די פון גיזאציע
 נארמאלע די ^*יכנדיק פא, מינים, לעבעדיקע די פון ניזאציע

 פאטאלאגישע, קראנקע, די מיט דערשיינונגען פיזיאלאגישע
 דער׳ אלע בליק פילאזאפישן באמת א מיט ארומנעמענדיק

 דערהויבן ר ע / מי זיך האט — לעבן ארגאנישן פרן שייגונגען
 וויסג" בי^לאגישער פרן הויך ארמדערגרייכטער דאן ביז א צו
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 אלע װי פונקט מתחילת, מילער איז אמת אן וואס שאפט.
 די אבער וויטאליסט. א געווען עפאכע, יענער פון פיזיאלאגן

 אים בא ה^ט לעבנסקראפט דער וועגן דאקטדין הערשנדיקע
 פאר׳ ביסלעכווייז זיך און פארם אנדערע גאנץ א אנגענומען

 גע׳ אלע אויף מחמת קעגנזאץ. פרינציפיעלן איר אין וואנדלט
 ^עבנס־ די געשטרעבט מילער האט פיזיאל^גיע דער פון ביטן

 רעפארמירטע זיין ז אויסצוטייטשן מעכאניש דערשיינונגען
 און פיזיקאלישע די פון למעלה נישט שטייט לעבנסקראפט

 איז זי נאר נאטור, איבעריקער דער פון געזעצן כעמישע
 סוף־פל׳סוף איז זי ;ן ד נ ו ב ע ג פ י ו נ ו צ זיי מיס שטרענג

 דער׳ א/ע פון סכום דער ה. ד. גופא, ן״ ב ע ״ל דאס נאר
 ארגאניזם. .עבעדיקן אין באמערקן מיר וועלכע שיינונגען,

 דער׳ אלע דידאזיקע דערצו, געשטרעבט תמיד האט מילער
 חושים די פון טעטיקייט די :דערקלערן צו מעכאניש שיינונגען

 בלוט׳ מוסקלען, די פון באוועגונגען די אויך אזוי נשמה, און
 און פארמערונג פארדייונג, און אטעמען דאס צירקולאציע,

 מי׳ האט פארשריט גרעסטן צום אנטוויק,ונג. עמבריאלאגישע
 אנהויבן תמיד פלעגט ער וואס דערמיט, געווען גורם לער
 בעלי־ נידעריקע די פון לעבנס־דערשיינונגען פשוטסטע די פון

 אומ־ פאמע,עכדיקע זייער טריט ביי טריט נאכפארשן און חיים
 דערשיינוגגען, קאמפליצירטערע אמאל וואס אויף געשטאלטונג

אר פ ש■ קריטי זיין מענטש. דעם בא אויף טרעטן זיי ווי
 פיזיאלא־ דער אין אויך זיך האט מעטאד ר ע ק י ד נ כ יי ל ג

אנאטאמיע. דער אין ווי ונקט3 הצלחהפול, ארויסגעוויזן גיע
 תלמידים צאלרייכע די צווישן צעלולאר־פיזי$ל$גיע.

 פאר האבן אייניקע וועלכע פון ר, ע מיל ן א ה $ י פון
 פארשידענע די בארייכערט טויט זיין נאך אנדערע לעבן, זיין

 גליק• די פון איינער געווען איז ביאלאגיע, דער פון צווייגן
 באטא׳ געניאלער דער וועץ אן. וו ש ר $ ד א ע ט לעכסטע

 אז אנטדעקט, 1858 יאר אין האט יען אין שליידען ניקער
 עלעמענטאר־ שותפישער דער איז צעל( )די קעמערל דאס

 אלע אז דערגאנגען, איז ער ווען און צמחים, די פון ארגאן
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 צונויפגע״ זענען צמחים־קערפערס די פרן געװעבן פארשידענע
 ר ע ל י מ ן א ה א י האט קעמערלעך, דידאזיקע פון שטעלט

 דערדאזיקער פון חשיבות אויסערגעװײנטלעכע די דערזען תיפף
 אויס״ געפרװוט באלד האט אלײן ר ע ל י מ אנטדעקונג. גרויסער

 פארשי• די אין אר־צוזאמענשטעל .צעלו זעלבן דעם צוגעפינען
 איבערגעגעבן דאן האט ער בעלי־חײם; פוץ געװעבן דענע

 אפצוזוכן אויפגאבע, װיכטיקע די ן א וו ש ט. תלמיד זיין
 געוועבן. אנדערע אלע אין אויך צוזאמענשטעל דעמזעלביקן

 זיינע אין געלייזט שוואן האט אויפגאבע שווערע דידאזיקע
 אין אידענטישקייט דער איבער פארשונגען "מיקראסקאפישע

 (1839) צמחים״ און בעלי׳חיים פון וווקס דעם און סטרוקטור דער
 דער פאר גרונטשטיין דער געווארן געלייגט איז דערמיט

 בא־ וועמעס ע, י ר א ע ט ־( ך ע ל ר ע מ ע >ק . ר א ל ו ל ע צ
 זינט וואקסט אנאטאמיע און פיזיאלאגיע דער פאד דייטונג
 רעזול־ הערלעכע ארויסגעבנדיק יאר, צו יאר פון צייט יענער
 דער ר, ע ל י ם ן א ה א י פון תלמידים אנגערע צוויי טאטן.

 דער און ודין פון ערנסט-בריקע פיזיא^אג שארפזיניקער
 װירצ׳ פון ער יק , ע ק ט ר ע ב ל א היסטאלאג בארימטער

 פון לעבנס־טעטיקייטן די אז גענוי, פעםטגעשטע,ט האבן בורג,
 לעבן דעם מיט רערק^ערן אויך מען דארף ארגאניזמען די

ברי קעמערלעך. מיקראסקאפישע די געוועב-טיילן, זייערע פון
 - נ ע מ ע ל ע״ אלם קעמערל דאס באצייכנט ריכטיק האט ע ק
 פונם קערפער אין אז דערוויזן, און ם" ז י נ א ג ר א - ר א ט

 זענען חיות, אנדערע אלע פון קערפער אינם אויך ווי מענטש,
 לעבן. פון פאקטארן טעטיקע זעלבשטענדיק די קעמערלעך די
 נישט פארדינסטן באזונדערע דערווארבן זיך האט ר ע ק י ל ע ק

 היס• גאנצער דער פוץ באארבעטונג גענויער דער דורך בלויז
 פון איי דאס אז אנטדעקונג, דער דורך אויך נאר סאלאגיע,

 בלאסטאמער אנטשטייענדיקער איי פון דער אויך ווי חיות. די
קעמערלעך. איינפאכע זענען

 גרריסע סארא פארשטאנען, תיבף האט מען הגם אבער
 ביאלאגישע אלע פאר צעלולאר-טעאריע די ה$ט עס באדייטוגג
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 באגרינדעטע דערויף די פונדעסטוועגץ זיך האט אויפנאבעס,
 לעצטע גאר די אין ערשט צעלולאר־פיזיאלאגיע

 מאקס טאקע זיך האט דא אנטװיקלט. זעלבשטענדיק צייטן
 "פסי־ זיינע אין פארדינסט. טאפעלן א דערווארבן ן ר א וו ר ע װ

 אויפגע• ער האט (1889) פדאטיסטן־שטודיעס" כא-פיזיאלאגישע
 עקספערימענטא^ע איינפאלערישע פון הילף דער מיט וויזן

 פון "טעאריע אויפגעשטעלטע מיר דורך די אז אונטערזוכונגען,
 גענויעם דורכן פולקאם זיך באשטעטיקט צעלולאר־נשמה", דער

 פסיכישע "די אז און פראטאצאען, איינצלגע די פון שטודיום
 בריק, די זענען פראטיסטן־קיניגרייך דעם אין דערשיינונגען

 אומארגאני* דער פון פראצעסן כעמישע די פארייניקט וועלכע
 חיות". העכערע די פון לעבן גייסטיקן דעם מיט נאטור שער

 אנשויונגען דידאזיקע אנטוויקלט ווערווארן האט אויספירלעכער
 אנטוויקלונגב־טעאריע מאדערנער דער אויף באגרינדעט זיי און
 אויסגעצייכנטן דאזיקן אין פיזיאלאגיע". "אלגעמיינער זיין אין

 צוריקגעקערט ווידער מאל ערשטן צום זיך מען האט ווערק
 להיפך ר, ע ל י מ ן א ה א י פון שטאנדפונקט ברייטן דעם צו
 מא• יענע פון מעטאדעס באגרענעצטע און איינזייטיקע די צו

 פון מהות דעם דערגיין צו גלויבן וועלכע פיזיאלאגן, דערנע
 און פיזיקא/ישע דורך אויסשליסלעך לעבנס־דערשיינונגען די

 אז אויפגעוויזן, האט ן ר א וו ר ע וו עקספערימענטן. כעמישע
 דורבן און מעטאד פארגלייכנדיקן מילערס דורך באר

 דער־ קאן קעמערל פון פיזיאלאגיע דער אין זיך פארטיפן
 אונז וועט וואס שטאנדפונקט, העכערער יענער ווערן גרייכט

 פון סכום װונדערפולן דעם איבער בליק איינהייטלעכן אן געבן
 אי" דער צו מיר קומען אזויארום נאר ;לעבנס־געביטן אלע

 פאלן־ארוב־ מענטש פונם לעבגס׳טעטיקייטן אלע אז .בערצייגונג,
 די ווי געזעצן, כעמישע און פיזישע דיזע^ביקע אונטער טער

חיות. אנדערע אלע פון טעטיקייטץ
 פון באדייטונג פרינציפיעלע די צעלולאר־פאטאל^גיע.

 ביאלאגיע דער פון געביטן אלע פאר צעלולאר־טעאריע דער
 י.ה. ־טןx^x פון העלפט צווייטער דער אין ארויס זיך שטעלט
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 מאר׳ דער פון פארשריטן גרויסאדטיקע די אין בלויז נישט
 גענצלעכער דער אין אויך נאר פיזיאלאגיע, און פאלאגיע
 — קראנקײטן װעגן לערע דער פאטאלאגיע, דער פון רעפאדם

 נאענטער זײן צוליב װאס װיסנשאפטס-־געביט, דאזיקן פון
 אויף פונלאנג שױן עס האט מעדיצין פראקטישער מיט שײכות

 אל״ סך א שוין אױפמערקזאמקײט, אלגעמײנע די געצויגן זיך
 די אז איבערגעצײגט, פעםט געװען זעיען דאקטוירים טע

 אב״ אלע פון קראנקײטן די אויך ווי מענטש, פונם קראנקײטן
 קאן מען אז און נאטור־דערשײנוגגען, זענען בעלי׳חײם, דערע

 פונקט װעג, נאטורװיסבשאפטלעכן אויפן בלױז אויספארשץ זײ
 ה. ? ־טןx^^¥ אין שרין לעבנס־פוגקציעס. איבעריקע אלע װי

 סיבוח די אפצוזוכן געפרװוט שולן מעדיציבישע עטלעכע האבן
 כעמישע און פיזיקאלישע באשטימטע אין קראנקײטן די פון

 דעמאלטיקער דער פון מצב נידעריקער דער פארענדערובגען.
 בא* דידאזיקע אז דערצו, געװען גורם האט נאטורװיסבשאפט

 װערן געקרוינט געקאנט נישט האבן אנשטרענגונגען רעכטיקטע
 צו ביז האבן טאקע דערפאר דערפאלג. געהעריקן דעם מיט
 גע־ אנגעהאלטץ אלגעמײן י.ה. ־טןx^x פון פמעט הע<פט דער

 פון מהות דעם מ׳האט װעלכע לױט טעאריעס, אלטע װיסע
 איבעדנאטירלעכע אדער מיסטישע אין געזוכט קראגקײט דער

סיבות.
 וו, א כ ר י װ ף ל א ד ו ר האט צײט יענער צו ערשט

 דעם אונטערגענומען מילער, יאהאן פון תלמיד א אויך
 אויך צעלוקאר־טעאריע די איבערצוטדאגן געדאנק, גליקלעכן

 פארענדערנונגען די אין ;אדגאביזמצן קראנקע די אויף
 פון פארענדערונגען די אין און קעמערלעך קראנקע די פון
 •8א גענומען ער האט געװעבן, צוזאמענעשטעלטע זײ אויס די

 פארענ- אנזעעװדיקע מער דידאזיקע פון סיבה אמתע די זוכן
 זײ באדראען קראבקײטן, באמערקלעכע אלם וועלכע, דערונגען,

 בעת באזובדעדס טויט. און הפגה מיט ארגאניזם גאנצן דעם
 װירצבורג אין טעטיקײט פראפעסארישער זיבניעריקער זײן

 אויפ- גרויםע דידאזיקע דורכגעפידט װירכאװ האט (1849—1856)

54



 " ר א ל ו ל ע צ זיין אז דעדפאלג, גלעגצנדיקץ אזא מיט גאבע
 פאטא־ די ארויפגעפירט איינמאל מיט האט פאטאלאגיע

 העכסט נייע אויף מעדיצין געשטיצטע דערויף די און לאגיע
 רע־ דידאזיקע האט אויפגאבע אונזער פאר וועגן. פרוכטבארע

 מחמת באטייט, גרוי&ן אזא דערפאר מעדיצין דער פוץ פארם
 ב^גריף וויסנשאפטלעכן ריין מאניסטישץ, א צו אונז פירט זו

 ווי פונקט מענטש, קראנקע דער אויך קראנקייט. דער פון
 פיז״ש־כע־ "אייביקע דיזעלביקע ארונטער פאלט געזונטער, דער

וועלט. ארגאנישע איבעריקע גאנצע די װי געזעצך, מישע
 צאלרייכע די צװישץ זויגהירת. די פץ פיזיאלאגיע

 זויג׳ די פארנעמען זאאלאגיע, מאדערגער דער פון חיות־מינים
 מארטאלאגישער, אין בלויז נישט שטעלונג באזונדערע גאנץ א חיות
 מענטש דער אויך ווי היות און הינזיכט. פיזיאלאגישעד אין אויך נאר

 פון קלאס דער צו געבוי קערפערלעכן גאנצן זיין לויט געהעדט
 כאראקטער מיטץ אויך אז זיין, משער ןמע 1ק? זויגחיות,

 איבעריקע די צו ענלעך ער איז לעבנס־טעטיקייטן זיינע פון
 קומען־פאר אטעמען דאס און בלוט-צירקו/אציע די זויגהיות.

 די־ לויט און פארם דערזע^ביקער אין נענוי מענטשן באם
 דידאזיקע זויגחיות; אגדערע אלע בא ווי געזעצץ, זעלביקע

 און הארץ פוץ בוי ספעציעלן דעם פון אפהענגיק איז פארם
 גאנ־ דאס פונאנדער זיך גייט זויגחיות די בא בלויז לונגען.
 קער־ אין האריףקאמער לינקער דער פון ארטעריעףבלוט גאנצע

 די בא ווען אינדערצייט ;אארטע־בויגן לינקן דעם דורך פער
 ביידע שרצים די בא און רעכטער, דער דערצו דינט פייגל

 זיך אונטעדשיידט זויגחיות די פון בלוט דאס אארטע־בויגנס.
 זייערע וואס דערמיט, חיות רוקנבײגיקע אנדערע א,ע פון

 אין נאר קערן. דעם אנגעוווירן האבן בלוט־קעמערלעך רויטע
 אטעם־באוועגונגען די ווערן חיות פון קלאם דערדאזיקער

 זיי בא נאר מחמת דיאפראגמע, דער דורך פארמיטלט בעיקר
 פון׳ ברוסט־הלל דעם אפ פולשטענדיק דיאפראגמע די צוימט

 דער• פאר איז אבער וויכטיק באזונדערם גאנץ בריך־חלל. דעט
 פון פראדוקציע די חיות״קלאם אנטוויקלטער העכסט דאזיקער
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 כאראקטעריסטישע די און ^(3מזד״36) ברוסט־דריזן די אין מילך
 וועל" קינדער, די איבער השגחה מוטער?עכער דער פון פארם

 דורך יונגווארג דעם פוץ דערנערונג די זיך מיט ברענגט כע
 זויג־טעטיקייט דידאזיקע ווי היות מוטעד. דער פון מילך דער
 אנדע• אויף אויך משפיע מאס באדייטנדיקער גאנץ א אין איז
 די בא מוטער־ליבע די ווי היות און לעבנס־טעטיקייטן, רע

 אינ׳ זייער דערדאזיקער פון ארויס זיכער שטאמט זויגחיות
 דער אונז דערמאנט דור, יונגן דעם פלעגן פון פארם טימער
 הויכער איר אן רעכט מיט קלאס דערדאזיקער פון נאמען

 פון טייל גרעסטן צום בילדער, מיליאנען אין באדייטונג.
 קינד״ מיטן מאדאנע ״די ווערט קינסטלער, עדשטראנגיקע
 אורבילד דערהויבנסטע און ריינסטע דאס אלם פארהערלעכט

 וועמעס אינסטינקט, זעלביקן דעם פון מוטער־ליבע; דער פון
 מגוזמדיקע די פאר זיך מיט שטעלט עס פארם עקסטרעמסטע
מאלפע־מוטער. דער פוץ צערטלעכקייט

 אלע צווישן ווי היות מאלפעם. די פרן פיזיאלאגיע
 אמגא־ קערפערבוי זייער מיט מאלפעס די שטייען זויגחיות
 די אז זיין, משער גלייך זיך מען קאן מענטש, צום ענטסטן

 פיזיאלאגישע זייערע בנוגע אויך גילט ענלעכקייט זעלביקע
 איטלעכער אינדעראמתן. טאקע עס איז אזוי און ;טעטיקייטן

 די לעבנס־געוווינהייטן, די ס׳זענען ענלעך זייער ווי ווייסט,
 גייסטיקע דאס חושים, די פון . פונקציעס די באוועגונגען,

 דיזעלביקע צו עס3מאל די פוץ קינדער־פלעגע די לעבן,
 פיזיא־ וויסנשאפטלעכע די אבער מענטש. דעם בא טעטיקייטץ

 ענלעכקייטן באדייטונגספולע דיזעלביקע אויפגעוויזן האט ע לאג
 דערשיינונגען, באקאנטע ווייניקער אנדערע, פיל איץ אויך

 דריזן־אויסטײלונ־ די אין הארץ־טעטיקייטן, די אין דערהויפט
 איז פרט לעצטן דאזיקן אין געשלעכטס־לעבן. אין און ןגע

 נקבות געשלעכטס־רייבע די וואס מערקווירדיק, באזונדערס
 בלוט־אפכלוס רעגלמעסיקן א האבן מאלפעס מינים פיל בא
 מענסטרו׳ דער אנטשפרעכט וואס געשלעכטס־קאנאלן, די פון

 מילך" די אויך פרוי. מעבטשלעכער דער פון )פעריאד( אציע



 מאלפען״ די בא פאר קומש ברוסט׳דריזן רי ,•ון עויסטיילרג*
פרויען. די בא ווי אזוי, פוגקט נקבות

 וואס פאקט, דער לסוף איז אינטערעסאנט באזונדערס
 פיזיאלא׳ ס, ע פ ל א מ די פון קלאנגען-שפראך די

 דער צו פאר־מדרגה אלס ארויס זיך ווייזט פארגליכן, גיש
 עד־היום נאך די צווישן שפראך. מענטשלעכער ארטיקולירטער

 מין, אינדישער אן פאראן איז מענטשףמאלפעס, לעבנדיקע
 סינדאקטילוס הילאבאטעס דער :מוזיקאליש גאנץ איז וועלכער

 ריינע אין אקטאווע גאגצע א אויסזינגען קאן סומאטרא פון
 שפראך־פארשער אביעקטיוון דעם פאר האלבטענער. קלאנגפולע

 הויכאנט• אונזער אז זיין, נישט ספק קיין היינט שוין קאן
 בהדרגהדיק און לאנגזאם זיך האט באגריפן־שפראך וויקלטע

 פון קלאנגען־שפראך אומפולקאמעגער דער פון ארויסאנטוויקלט
מאלפע*אבות. אונזערע



האפיטל פערטע דאם

 עמברלאז מעבטשלעכז פרז געשיכטע
 מענטשלעכער איבער שטודיעס מאניסטישע

 ש־ נטי ע איד אנטאגעניע. פארגלייכנדיקער אוץ
 ג נ ו ל ק י וו ט נ א און עמבריא־בילדונג אין ט יי ק

ת. ו י ח ־ יין ב נ ק 1 ר די פון אוץ מענטש ם נ ו פ

 ט־ נ א די ע, י נ ע ג א ט ג א ע ק י ד נ כ יי ל ג ר א פ די
 ר ע נ ל צ נ יי א יעדער פון װיקלונגס־געשיכטע

 יארהונ־ נייגצענטץ פוץ קינד א איז אינדיוויד אדער ה י ח
 פארגלייכנדיקע די איידער מאס, גדעסערער א באך אין דערט

 מענטש דער אנטשטייט אזוי ווי פיזיאלאגיע. אדער אגאטאמיע
 ? אייעד די פוץ חיות די אנטשטייען אזני ווי י מוטערלייב אין
 ? זוימען־קערנדלעך די פון צמחים די אנטשטייען אזוי ווי

 יארהונדער־ גאנצע זינט שנין האט פראגע וויכטיקע דידאזיקע
 גאר ערשט אבער ;מוחות מענטשלעכע די באשעפטיקט טער

 ר ע א ב עמבריאלאג דער אונז האט ,1828 יאר אין עט,3ש
 אריינצודריג• טיפער אזוי ווי וועג, געהעריקן דעם אנגעוויזץ

 ז עמבריא־געשיכטע דער פוץ פאקטן סודותפולע די איץ גען
 רעפארם זיין דורך ץ י וו ר א ד אונז האט ,1859 שפעטער, נאך
 מיט שליסל, דעם געגעבץ דעסצענדענץ־טעאריע דער פון

 דער צו טויערן פארמאבטע די אפעפענען קאנען מיר וועלכן
 דידאזיקע האב איך ווי היות סיבות. אירע פוץ דערקענטעניש
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 פאר״ פארשטײענדיקע צו שװער אבער אינטערעסאגטע, הויך
 פאפולעד• צוגלײך און אויספירלעך, באהאנדלט העלטציישן

 ם נ ו פ ״עמבריאלאגיע מײן אין װיםגשאפטלעך
 אנטראפאגעניע(, דער פון טײל ערשטער דער )אין ש״ ט נ ע מ

 און צונויפפאסונג קורצער א מיט דא מיך איך באגרעניץ
 דער• װעלן מיר דערשײנונגען. וױכטיקסטע די פון אנמערקונג

 על* דער איבער איבערבליק היסטארישן א געבן קודם־פל בײ
ע. י נ ע ג א ט נ א טערער

 אמאליקעעמבריאלא־ פרעפארמאציע-טע^ריע.
 ״אנטראפאגעניע״(. מײן פון פארטראג .2 דעם )פארגל. ע. י ג

 פאר אויך אזוי אנאטאמיע, פארגלײכנדיקער דער פאר װי פונקט
 א־ ט ם י ר א פון װערק קלאסישע די זעיען עמבריאלאגיע דער
 נאטודװיסנשאפט״, דער פרן ״פאטער אלזײטיקץ דעם טעל,
 )אין מקור. װיסנשאפמלעכער באקאנטער אדגז עלטםטער דער

 גע״ גרויסער זיין אין בלויז נישט ק.( פ. יארהונדערט /ץן־טן
 אפהאנד/וגג; באזונדער א אין אויך נאר חיות, פון שיכטע
 חיות", פון אנטװיקלונג און פרוכפערונג דער װעגן ביכעד ״פיגף

 אינטערע־ מענגע א פילאזאף גרויסער דער אונז דערציי/ט
 פיל באדײטונג. זײער אויף אפ זיך שטעלט און פאקטן סאנטע

 אין אפגעשאצט ערשט מעץ האט באטראכטונגען דידאזיקע פץ
 פאקטן באשריבענע אים דורך די פון פיל און צײטן, אונזערע

 נאטירלעך אנטדעקט. פונדאסבײ ערשט אײגנטלעך מעץ האט
 בבא־מעשיות ביטל היפש א אפילו אויך דארט זיך געפײען

 נעי* שום קײן פאראן נישט אויך דארט ס׳איז ;טעותים אוץ
 וולד. מעגטשישן פון אנטשטײונג סודותפולער דער מפוח טערס
 צװײ פון צײט־משך שפעטערדיקן לאנגן דעם אין אויך אבער

 געמאכט נישט װיסנשאפט דרימלענדיקע די האט יארטויזנטער
 ה. י. צ״טן¥11 פון אנהויב אין ערשט פארשריט. שום קײן
 באשעבטיקץ; צו דערמיט זיך אנגעהויבן ווידער מען האט
 א־ וו ק א אב ס ו יק ר ב א פ אנאטאם איטאליענישער דער

 עלטסטע די 1600 יאר אין פארעפנטלעכט האט פענדענטע
 עמבריאנען מענטשלעכע פון באשרייבונגען און אפבילדונגען
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 חיות׳ מינים העכעדע עטלעכע פון עמבריאנען די פוץ און
 בא־ פון י ג י פ ל א מ א ל ע צ ר א מ האט 1687 יאר אין

 ערשטע די געגעבן באטאניק, און זאאלאג בארימטער א לאן,
 הינ״ פונם אנטשטייונג דער וועגן באשרייבונג סיסטעמאטישע

איי. אויסגעבריטן דעם אין דעלע
 באהערשט געווען זעבען באאבאכטער אמאליקע אלע די

 ענלעך חיה, דער פון איי אינם אז פארשטעלונג, דער דורך
 שוין זיך געפינט צמחים, העכערע די פון זוימען די אין ווי

 טיילן זיינע אלע מיט בעל־חי דעם פון קערפער גאנצעד דער
 דורכזיכטיקן און דריבנעם אזא אין נאר פארטיק, פולשטענדיק

 גאנ׳ די ;דערקענען צו אים אוממעגלעך ס׳איז אז צושטאנד,
 אדער וווקס אין ווי מערנישט בכן באשטייט אנטוויקלונג צע

 טיילן. איינגעוויקלטע די פוץ £(ס1¥״11)ס ״פונאגדערװיקלונג״
 אנ• ביזץ פונדעסטוועגן איז וועלכע טעאריע, פאלשע דידאזיקע

 וועלן אננענומען, איבעראל געווען ה. י. ־טן\1צ פון הויב
״פרעפארמאציע־טעאריע/ בעםטן צום אנרופן מיר

 דער מיט שייכות ענגער אין סקאטרלאציע־טעאריע.
 אן ה. י. צ־טן711 אין אנטשטאנען איז פרעפארמאציע־טעאריע

 באשעפ• לעבהאפטיק בשעתה האט וועלכע טעאריע, אנדערע
 "סקאטולאציע־טעאריע". אויסטערלישע די :ביאלאגן אלע טיקט
 דער פאראן שוין איז איי אין אז אנגענומען, מ׳האט ווי היות
 אין האט טייק, זיינע אלע מיט ארגאניזם גאנצן פון סקיץ

 פונם אייערשטאק דער געפונען אויך געמוזט זיך איי דאזיקן
 נענע־ קומענדיקער דער פון אייער די מיט עמבריאן יונגען

 פון אייער די — ווידער אייעד דידאזיקע אין און ראציע,
ם!! — וו. א. א. גענעראציע נאכקומענדיקער דער
 פיזי$- בארימטער דער בארעכנט האט דערויף אין•טוף(. )עד
 6000 פאר האט עולם של רבונו דער אז ר, ע ל ל א ה לאג
 באשאפן — מעשי־בראשית זיינע פון טאג זעקסטץ אין — יאר

 און מענטשן מיליאן 200,000 פון שפראצלעך די גלייכצייטיק
 בפבו• דער פון אייערשטאק דעם אין ארײנגעזעצט קונציק ןײ
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 הויכ״ דער ווי קנאפערער קײן נישט חוה. אורמוטער דיקער
 בא געהאלטן זיך האט ץ י נ ב ײ ל פילאזאף אבגעזעענער

 מאנאדץ. זײן אין אנגעװענדט זײ און אויספירונגען דידאזיקע
 זיך געפינען לעדע דערדאזיקער לויט ווי היות און טעאריע;

 — געמײנשאפט, אומצעשײדבארער אײביק אין נשמה און גוף
 — ;נשמה דער אויף אויך איבערגעטראגן לכן זי ער האט
 צו בין אבות זײערע אין האבן מענטשן די פון נשמות ,די
 תמיד )יי(, זאכן אלע פון אנהויב צום ביז ובכן הראשן, אדם

קערפער׳/ ארגאניזירטע פון פארם דער אין עקזיסטירט
 א האט 1759 נאװעמבער אין עפיגענעזיס־טע^ריע.

 פרידריך ר ע פ ס א ק מעדיקער ׳יעריקער26 ױנגער,
 אונ• דאקטאר־דיסערטאציע זיין .האל אין פארטײדיקט ף ל א װ

 א אויף זיך שטיצנדיק ז־״.6ס*״ ?6ם61םס^־15״ :טיט׳ טערן
 באא״ געװיסנהאפטע אוין זשמודנע אומדערהערט רײ גאנצער

 הערשנדיקע גאנצע די אז אויפגעוויזן, ער האט באכטונגען,
 באבריטן דעס אין פאלש. לחלוטין איז פרעפאדמאציע־טעאריע

 שפע־ פונם שפור קײן פאראן נישט מתחילת איז הינער־אײ
 אויבן בלויז געפינען מיר פארקערט, ;עוף-קערפער טערדיקן

 דאסדאזיקע שילדל, װײס קײ׳עכיק, קליין, א געלעכ✓ אויפן
 פארם לענגלעכער א אין זיך פאררונדיקט עמבריא׳שילדל דינע

 שיכטן, ליגנדיקע אײנאנדער אויף פיר, אין פונאנדער זיך פאלט און
 אדגאגען־סיס־ װיכטיקסטע פיר די אגטשטײען עס װעלכע פון

 גערװף דעם אנהויב דעם גיט שיכט אויבערשטע די טעמען:
 )מוסקול־סיסטעם(, פלײש־מאסע דער — צװײטע די סיסטעם,

 פערטע די הארץ, מיטן בלוטגעפעס־סיסטעם דעם — דריטע די
 זאגט בכן, באשטײט געדערים־קאנאל. דעם בילדעט לעצטע און

 פונאנדערװיקלונג אין נישט שפראצל-בילדונג די ריכטיק, װאלף
 זיך שאפן דעם אין נאר ארגאנען, ״פארגעבילדעטע״ די פון
 איין, ק£".1£6מ€318” אמתע אץ לכן איז דאס ;ארגאגען גײע פון

 אלע און אנדערער, דער נאך אנטשטײט קערפער פון טײל
 איז װעלכע פארם, אײנפאכער אן אין מתחילת ארויס טדעטן

 נאך אן נעמען זײ װעלכן געשטאלט, דעס פון פארשידי גאגץ
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 דידאזיקע ארגאגיזם. פרנס אויסבילדובג פולשטענדיקער דער
 דיי גאנצער א פון רעזולטאט א שוין איז פארם ענדגילטיקע

 גרויסע דידאזיקע מ׳האט הגם אומוואנדלונגעץ, מערקווירדיקסטע
 און פאקטן, מיט באשטעטיקן אוממיטלבאר געק$נט אנטדעקונג

 בעצם איז ״גענעראציע׳טעאריע״ באגרינדעטע דערויף די הגם
 — פאקט נאקעטער א נאר טעאריע, שום קיין געווען נישט
 יארהוגדערט האלבן א פון משך אין פונדעסטוועגן זי האט

 גאנצן זיין מיט אנדערקענונג. מינדסטע די געפונען נישט
 באקעמפט, פארביטערט זי ר ע ל א ה האט אויטאדיטעט מעכטיקן

 איז װערן ,קיין דאגמע: וויסנשאפטלעכע אלם אוועקשטעלנדיק
 פון טייל איין אנטשטאנען נישט קיינמאל ס׳איז י פאראן נישט
 פארקערט, באר צווייטן, דעם פאר פריער חיה־קערפער דעם
 האט וועלכער ף, ל א וו געווארן". באשאפן אויפאמאל זענען אלע
 שוין איז פעטערבורג, קיין איבערטראגן געמוזט דערווייל זיך

 בא־ אים דורך פארגעסענע, די בעת געשטארבן, לאנג נעהאט
 <1306) יענא. אין ן ע ק א ץ נ ע ר א ל דורך זענען פאקטן שריבענע
געווארן. אנטדעקט אויפסניי

 ווי נאכדעם שפראצל־בלעטער. די פרד טעאריע
 גע־ באשטעטיקט אקען דורך איז עפיגענעזיס־טעאריע וואלפס
 דייטשלאנד אין נאטור־פארשערס יונגע פיל זיך האבן ווארן,

 עמבריאלא־ גענויע די אויף ברען גרויס מיט געטון ווארף א
 אין גליקלעכסטער און באדייטנדיקסטעד דער שטודיעס. גישע
 זיין ; ר ע א ב ערנסט ל ר א ק געווען איז ארבעט דער

 דעם אונטער 1828 יאר אין דערשינען איז ווערק באדימט
 און באאבאכטונגען חיות. די פון "אנטוויקלונגס״געשיכטע טיטל

 בילדן דאם באשריבן ער האט ווערק דאזיקן אין רעפלעקסן".
 צאל־ זיינע גענוי, און קלאר אויסגעצייכנט עמבריאן פון זיך

 גייסט• אומגעוויינלעך זענען געביט דאזיקן אויפן חקירות רייכע
 אויף טרעטן ווע,כע שיכטן, בלאטפארמיקע צוויי די רייך.

 העכערע די פון שפראצל־שילדל קיילעכדיקן דעם אין מתחילת
 אויף איטלעכע ץ ר ע א ב לויט זיך צעפאלן רוקנבײץ-חױת,

 פארוואנד- שפראצל-בלעטער פיר דידאזיקע און בלעטלעך, צוריי
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 עפיגע־ פארװיקלטע זײער דורך ן. ר ע ר פיר אין זיך לען
 די בלעטלעך דידאזיקע פרן אנטשטײען פראצעסן נעטישע

 באם אנטשטײונג זײער פון אופן דער ארגאנען; שפעטערדיקע
 אנדערע אלע בא ווי דערזעלביקער, תוך אין איז מענטש

 איז ן ר ע א ב פון אנטדעקונגען פיל די צװישן רוקנבײן-חױת.
 ביז איי. מענטשלעכע דאס געװען װיכטיקסטע די פרן אײגע

 פון איי פארן און איי מעגטשלעכץ פארן מען האט דעמאלט
 זיך געפינען װעלכע בלעזלעך, קלײנע אנגענומען זויגחיות רי

 אויפגע־ האט אער ב ערשט אײערשטאק. דעם אין צאלרײך
 די־ אין אײנגעשלאסן זענען אײער אמתע די אז (,1827) װיזן

 קלע׳ פיל זענעץ זײ אז און ״גראאף־ב^עזלעך״, ג. א. דאזיקע
 אין מילימעטער 0,2 בלריז פון קײקעלעך זענעץ דאס נער,

 קוים זײ מען קאן פארהעלטענישן גינציקע ביי װאס דורכשניט,
 דצר אויך האט ער אויג. בלויזן מיטן פינטעלעך 0א/ אנזען

 בא אײער־קעמערל קלײנעם דאזיקן פון אז אנטדעקט, ערשטער
 כאראקטעריםטישער א קודם־פל זיך אנטװיקלט זויגחױת די

 װעמעס איגהאלט, פליסיקן מיט קויל הוילע א שפראצל־פענכער,
עמבריא־הויט. דינע די בילדעט װענטל

 נאכדעם, יאר צען זאמען־העמערל. און אײ־העמערל
 שפראצל־בלעטער די פון טעאריע זיין דורך האט באער װי

 אנטשטאנען איז יסוד, פעסטן א עמבריאלאגיע דער געגעבן
 באגרינדונג די :אויפגאבע װיכטיקע נײע א לעצטער דער פאר
 פארהאלטן אזוי װי (.1838) צעלולאר־טצאריע דער פוץ
 אנטשטײענדיקע דערפון די און חיות די פון אײ דאס זיך

 װעלכע פון קעמערלעך, און געװעב דעם צו שפראצל׳בלעטער
 אנטװיקלטער דער פון קערפער דער צונויפגעשטע/ט איז עס

 א געגעבן האבן פראגע שװערער דערדאזיקער אויף חיה?
 פון תלמידים צװײ ה. י. צ־טן1צ פון מיטן אין ענטפער גוטן
 אל* און ק א מ ע ר ט ר ע ב א ר מי^ער: אן ה יא

 איי דאס אז אויפגעוויזן, ן2$ח זיי ר. ע ק י ל ע ק ט ר ע 3
 אז און ל, ר ע מ ע ק איינצל פשוט א נאר אויך מתחילת איז
איי פוגם אנטשטייען וועלכע שפר^צל׳קערנער, צןןלרײכע די
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 קעמערלעך. אײנפאכע אויך זענען טיילונג, כסדרדיקער דורך
 שפראצל־בלע־ די קודם־כל זיך שאפן קעמערלעך דידאזיקע פון

 דיפערענציי אדער ארבעטס־פארטיילונג דורך זיי פון און טעה
י ל ע ק קערפער. פונם ארגאנען פארשידנארטיקע די — רונג

 דער- פארדינסט גרויסע דאס דערווארבן אויך זיך האט ר ע ק
 פון זרע שליימאדטיקע די אז אויפגעוויזן, האט ער וואס מיט,

 קלייגע מיקראסקאפיש פון געזעמל א אויך איז חיות־זכרים די
 זאמעץ־חיהלעך שפילקעפ^רמיקע באוועגלעכע, די קעמערלעך.

 ־ ע ק ־ ל ש ט יי "ב ספעציפישע נאר זענעץ )ספערמאטאצאען(
 יאר אין פעסטגעשטעלט שוין עס האב איך ווי /,ך ע ל ער מ

 איז דערמיט שוואם. דער פון זאמען־פעדים די אויף 1866
 באפרוכפערונגס־ וויכטיקע ביידע אז געווארן, באוויזן ממילא

 ווייב־ דאס און זאמען מענ^עכע די חיות, די פון ע,עמענטן
צע/ולאר־טעאריע. דער ארונטער אויכעט פאלן איי, ✓עכע

 איבער פארשונגען עלטערע אלע גאסטרעא־טעאריע.
 די און מענטש דעם געווען נוגע זענען עמבריא׳בילדונג דער

 הי׳ דאס פייגל. די אבער קודם׳בל אוץ רוקנביין־חיות, העכערע
 פאר אביעקט באקוועמסטער און גרעסטער דער איז נער־איי

 א אין האבן תמיד עס קאן מען מחמת פארשונגען, דידאזיקע
 מען קאן ברי־מאשין קינסטלעכער דער אין צאל. געיוגנדיקער

 דריי פון משך אין און אויסבריען באקוועם זייער אייער די
 גאנ־ די אבסערווירן אייער איינצלנע די אויף מען קאן וואכץ

 צום ביז איי״קעמערל איינפאכן דעם פון אומוואנדלונגען יי ; צע
 כאראקטעריס־ דער אין זעלביקייט די ערף־קערפער. פאדטיקן

 אנט־ דער אין און שפראצל־בלעטער די פון בילדונג טישער
 געהאט באער אויך האט אברים באזונדערע די פון שטייונג

 רוקגביין־חיות מינים פארשידענע די בנוגע נאר אויפגעוויזן
 רוקנבײנ׳ די בא אז אמאל, אויסגעוויזן זיך האט אקעגן׳זשע

 אנ־ אינגאנצן פאר עמבריא־אנטוויקלונג די קומט חוית ,אזע
 די פאראן נישט זענען בעלי־חיים דידאזיקע בא אז דערש,

פון העלפט דער אין ערשט שפראצל־באעטער. אייגנטלעכע
 רוקנ- מינים געװיםע ביי אנטדעקט זיי מען האט ה, י. ־כן
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 אפגעפונען !849 יאר אין האט יי ל ס ק א ה :חיות ביינלאזע
 די בא — 1844 יאר אין ר ע ק י ל ע ק מעדוזעס, די ביי זיי

 פון אנטדעקונג די געווען איז וויכטיק באזונדערס קאפפיטלער,
 רוקנביין־חיה, נידעריקסקע די אז ,1866 קאוואלעווסקי

 זיי׳ א אויף זיך אנטוויקלט אמפיאקסום אדער לאנצעלאט דער
 אנטוחק־ דער צו אופן ענלעכן זייער און אורשפרינג/עכן ער

 באזונדע־ גאנץ פלוג אין רוקנביינלאזער, געוויסער א פון ?ונג
ווע פארשידענע בא אויך </(.501<113) מאנטל־חיה די :חיה רעד
 אויפ־• קאוואלעווסקי האט גלידער־חיות אוץ שטערן־חיות דים,

 יע- אין שפראצל־בלעטער. די פון בילדונג עילעכע אן געוויזן
 מיט פארנומען געווען אליין איך בין (1866 )זינט צייט נער
 מעדו" קאראלן, שוואמען, די פון אנטוויקלונגס׳געשיכטע דער
 ניד־ דידאזיקע בא אויך ווי היות און סיפאנאפארן, און זעם

 תמיד איך האב היות פילקעמערלדיקע די פון מינים ריקסטע
 גע- איך בין שפראצל־בלעטער תחילתדיקע צוויי די אפגעפונען

 עמ׳ וויכטיקער דערדאזיקער אז איבערצייגונג, דער צו קומען
 חיות• גאנצן אין אן אידענטיש גייט פראצעם בריאלאגישער

קיניגרייך.
 דער• אויסגעוויזן מיר זיך האט וויכטיק באזונדערס

 נידע• די בא און שוואם־חיות די בא וואס פאקט, דער ביי
 דער פון קערפער דער באשטייט מעדוזעס און פאליפן קערע ר

 גאנצן פון משך אין טיילמאל אדער צייט, לענגערע א חיה
 שוין :קעמערל־שיכטץ איינפאכע צוויי פוץ נאר אפילו לעבץ

 בוי דעמדאזיקן פארגליכן 1849 יאר אין האט יי ל ס ק א ה
 שפראצל-בלעטער אורערשטע צוויי די מיט מעדוזעס די פון
 פאקטן דידאזיקע אויף זיך שטיצנדיק רוקנביין־חיות. די פון
 "ביאלאגיע מיין אין אויפגעשטעלט איך האב אנאלאגיעס, אוץ
 ע", י ר א ע ט • א ע ר ט ס א ״ג די (1872) קאלך־שוואמען״ די פין

 גאגצע דאס .1 :פאלגנדיקע זענען פללים עיקרדיקע אירע וואט
 פארשידענע וועזנטלעך צוויי אין זיך צעפאלט חיות־קיניגרייך
 ?(1-010203) ת ו י ח ־ ד ו א איינקעמערלדיקע די :הויפט-גרופעס

 דער ז (14613203) ת ו י ח • ב ע וו ע ג פילקעמערלדיקע די און
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 אויפן בלײבט ן ע א צ א ט א ר 0 די פרן ארגאניזם גאנצער
 קע• לויזער א )זעלטענער קעמערל אײנפאך אײן לעבן גאנצן

 אקעגן־זשע .11 )״״״אלסטשסס(. געװעב־בילדונג אן מערלעך־קיבוץ
 סאמע אין נאר ן ע א צ א עט מ די פוץ ארגאניזם דער איז

 פיל פרן ער באשטײט אבער שפעטער אײנקעמעדלדיק, אנהויב
 די בא נאר .111 ן. ב ע וו ע ג די בילדן װעלכע קעמערלעך,
 שפראצל־בלעטער, װירקלעכע אנטשטײען מעטאצאען

 פרא• די בא לחלוטין פעלן װעלכע ץ, ב ע 11 ע ג זײ פון און
 באר מתחילת אנטשטײען מעטאצאען אלע בא .17 טאצאען.

 עמ־ דיזעלביקע אומעטום האבן װעלכע שפראצל־בלעטער, צװײ
 הױט־בלעטל אויסערלעכן דעם פון באדײטונג: בריאלאגישע

 נערװן״סיסטעם, דער און הויט־דעק אױסערלעכע די זיך אנטװיקלט
 געדעדים• דער — דעדקעגן דארם־בלעטל אינערלעכן דעם פרן

 עמבר׳־א־פארם, די ,7 ארגאנען. איבעריקע אלע און קאנאל
 איי, באפרוכפערטן דעם פון צוערשט גאר זיך שאפט װעלכע

 מתחילתדיקע צװײ דידאזיקע פון בלױז באשטײט װעלכע און
 איר ;(0551טת13) דארם־עמבריאן דער איז שפראצל־בלעטער,
 אור- ארום נעמט קערפער צװײשיכטיקער בעכעדפארמיקער,

 װע־ אור־קישקע, די חל^, פארדײענדיקן פשוטן א שפרינגלעך
 צװײ די זענען דאס ל. י ו מ ר ו א דאס איז עפעיוע מעס

 און חיה־קערפער, פילקעמערלדיקן דעם פון ארגאנען עלטםטע
 עלטס־ זײנע זענען װעגטל זײן פון שיכטן קעמערלדיקע בײדע

 עדשט זענען געװעבן און ארגאבען אנדערע אלע ־, געװעבן טע
 זיך שטיצנדיק .71 אנטשטאנען. זײ פון )סעקונדער( שפעטער

 האמאלאגיע אדער ג/ײכארטיקײט, דערדאזיקער אויף
 פון קלאסן אוץ מינים אלע אין גאסטרולא דער פון

 גרונט־געזעץ ביאגאגעטישן דעם לויט איך בין געװעב־חױת, די
 שטא- מעטאצאען ע ל א אז מסקנה, דער צו געקומען

 • שותפתדי אײן פון 3א אורשפרינגלעך מען
 דידאזיקע אז און — גאםטרעא — שטאם־פארם קער

 געי חאט שטאם־פארם אויסגעשטארבענע פונלאנג בראשיתדיקע,
 דורן הײנטיקער, דער פון געבוי און געשטאלט דאס האט
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 דיד^זיקע .711 גאסטרולא. דערהאלטענער ירושהשאפט
 אגטאגע־ די פון פארגלייכונג דער טון מסקנה פילאגענעטישע

 היינטיקן בא נאך וואס דורכדעם, אויך זיך באשטעטיקט פאקטן נישע
 עלטס־ אויך ווי ן, ד עא ר ט ס גא איינצלנע עקזיסטירן טאג
 שטייגט געבוי וועמעס חיות־שטאמען, אבדערע פון פארמען טע

 דער בא .7111 גאסטרעען. די פון געבוי דעם איבער קנאפ־װאס
 אויס געוועב־חיות פארשידענע די פוץ אנטוויקלונג ווייטערדיקער

 הויפט־גרו־ פאדשידענע צוויי מיר אובטעדשיידן גאסטרולא דער
 באזיצן ס€(616ם16ז13) ת ו י ח ־ ר ע ד י נ עלטערע די :בעם

 בלוט קיין נישט האבן קערפער־חלל, אינערלעכן קיין נאכנישט
 גאסטדעאדן, געהערן: גרופע דערדאזיקער צו אחור; קיין אוין

 ת ו י ח ־ ר ע ב י ו א יונגערע די פלאט-חיות. שוואמען,
 דאס און קערפער־חלל עכטן אן באזיצן דערקעגן ס€(61״זס3״3)

 ם י ר ע וו די געהערן זיי צו ;אחור און בלוט אויך רוב
 פוץ זיך האבץ וועלכע חיות, טיפן העכערע די אוץ (761-03113)

 גלידער־חיות, ווייך־חיות, שטערן־חיות, די אנטוויקלט: זיי
רוקנביין־חיות. און מאנטל־חיות

 מענטש. פובם זאמען־העמערל אץ איי־קעמערל
 איז געוועב־חיות, אנדערע אלע פון ווי מענטש, פוגם איי דאס

 איי־ קיילעכיקע קליינע דאסדאזיקע און קעמערל, איינצל אן
 כא־ דיזעלביקע האט (0,2 .״״״ פון דורכשניט א )מיט קעמערל

 לעבע-־ אנדערע, אלע פון איי דאס ווי סמנים, ראקטעריסטישע
 בא־ די בנוגע אויך גילט דאסזעלבע זויגחיות. געבוירנדיקע רק

 אומ־ די ספערמאטאצאען, מענלעכע אדער ספערמען וועגלעכע
 וועלכע בייטשל־קעמערלעך, פאדימפארמיקע קלייגע, דערהערט
 דעד פון טראפן איטלעכן אין מיליאנענווייז זיך געפינען

 זייערע צוליב (.5ק6ז1מ3) זרע מענלעכער שליימארטיקער
 אנגענומען פריער זיי מען האט באוועגוגגען לעבהאפטיקע גאר
 4(5ק6סז-!31ס2ס3) ך" ע ל ה י ח ־ ן ע מ א ז ע ל ע י צ ע פ "ס פאר
 געשלעכטס* וויכטיקע צוויי דידאזיקע פון אנטשטייונג די אויך

 דיזעלביקע איז ן ז י ר ד > ס ט כ ע ל ש ש ע ג די אין קעמערלעך
 איי־ די גוט אזוי ;זויגחיות איבעריקע די בא ווי מענטש באם
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 זאמען־פע• די אויך װי פרוי, דער פון אײערשטאק אינם ער
 אנטשטײען מאן ם פונ זאמענשטאק אדער יאדערן די אין דים
 קעמערלעך־ דער פדן אופן, זעלביקן אויפן זויגחיות אלע בא

קעדפער-חלל. דער אויסגעבעט ס׳איז וועלכער מיט שיכט,
 רגע װיכטיקסטע די באפררכפעררנג. אדער אריפנעם

 גע־ אנדער יעדער פון ווי מענטש, איטלעכן פון לעבן אין
 אן זיך הייבט עט וועלכן אין מ$מענט, דער איז וועב-חיה,

 וועל• אין רגע, די איז דאס ;עקזיסטענץ איגדיווידועלע זיין
 ביידע פון איי־קעמערלעך די צוזאמען זיך טרעפן עם כער

 אייג־ איין־איינציק, שאפנדיק צונויף, זיך שמעלצן אוץ עלטערן
 באפרוכפערטע "ד$ס קעמער✓ נייע דאסדאזיקע קעמערל. פאך

 (,0/41114) שמם־קעמערל אינדױוידועלע דאס איז איי־קעמערל"
 קעמער• די אנטשטייען עם טיילונג כסדרדיקער וועמעס דורך
 מיט ערשט גאסטרולא. די און שפראצל־בלעטער די פון לעך
 דער מיט ערשט ובכן שטאס-קעמערל, דאזיקן פון בילדונג דער
 אן זיך הייבט גופא, באפרוכפערונג דער פון רגע
 זעלבשטענ־ דעם ן, א ז ר ע פ ר ע ד פון ץ ענ ט ס י ז ק ע די

 אויסערגע• איז פאקט אנטאגענישער דערדאזיקער יורד. דיקן
 ארויס־ מען קאן יין א; אים פון שוין מחמת וויכטיק, וויינלעך

 דערפון דרינגט קודפ-כל מסקנות. ווייטגייענדיקסטע די ציען
 ווי פונקט מענטש, דער אז דערקענטעניש, קלארע די ארויס

 און קערפערלעכע אלע זיינע האט געתעב־חיות, אנרערע אלע
 עלטערן ביידע זייעע פון באקומען אײגנטימלעכקײטן גייסטיקע

ירושה. בדרך
 גע• און באפרוכפערונג דער פון פרטים קלענסטע די

 װיכ־ העכסטער פון בכן זענען בכלל פארמערוגג שלעכטלעכער
 גע• באקאנט איינצלהייטן זייערע אין אוגז זענען זיי ; טיקייט

 וויכטיקע ממשותדיק איינציקע דאס .1875 זינט ערשט ווארן
 צמויפשמעלצן דאס איז באפרוכפערונג דער בא געשעעניש

 קערנער. זייערע און געשלעכטס־קעמערלעך ביידע פון זיך
 רינגלען װעלכע בייטשל-קעמעדלעך, מעגלעכע מיליאנען די פון

 אייגאייג•׳ אדיין נ$ר דרינגט איי-קעמערל, ווייבלעכע ד^ס ארום

68



 ביי" פון קערנער די פלאזמע-קערפער. דעם אין קעסערל ציק
 שמעלצן איי־קערץ דער און ספערמע>קערן דער קעמערלעך, דע
 פאראיי׳ וועלכעס קעמערל, נײ א אנטשטייט אזוי צוגויף. זיך

 עלטערן; ביידע פון איימשאפטן ישע ירושה; די זיך אין ניקט
 איי" דער פאטערלעכע, די איבער ס טרא ספערמע-קערן דער

 דעמדאזיקן אויף כאראקטער־שטריכן מוטערלעכע די — קערן
 דערנאך זיך אנטוויקלט עס וועלכן פון שטאם־קעמערל,

 אײגנ״ קערפערלעכע די בלויז נישט נוגע איז דאס ; קינד דאס
אייגנשאפטן. גייסטיקע די אויך גאך שאפטן,

 די פון בילדונג די עמבריאד. מענטשלעכער דער
 באפרוב׳ דעם פון טיילונג כסדרדיקער דורך עמבריא־בלעטער

 גאסטרולא דער פון אנטשטייונג די איי-קעמערל, פערטן
 פאר קומט עמבריא־פארמען ארויסשטאמענדיקע איר פון די און

 זויג׳ העכערע איבעריקע די בא ווי פונקט מענטש, באם
 אונ־ וועלכע באזונדערקייטן, ספעציפישע דיזעלביקע מיט חיות,

 רוקנ־ נידעריקערע אנדערע די פוץ גרופע דידאזיקע טערשיידן
ר א כ דער פון עמבריא־פארם באדייטונגספולע די ביין־חיות.

 איז גאסטרולא, דער פון דירעקט אנטשטייט וועלכע א, ל ו ד
 אײנ״ אן אידענטיש: אינגאנצן תוך אין רוקנביין־חיות אלע בא

 דעם דורך לענגויס זיך ציט (ש1סוז83) אקס־שנור גלייכע פאכע,
 קערפער. שילדפארמיקן לענגלעך־רונדיקן, דעם פון הויפט־אקס

 דרויסנדיקן דעם פון זיך אנטוויקלט אקם־שנור דער איבער
 די — דערקעגן איר אונטער רוקנמארך, דער שפראצל־בלעטל

 רעכטס זייטן, ביידע אויף ערשט אנטשטייט דאן קישקע־רער.
 ל־ מוסק די ״אורשדרות/ פוץ קייט די אקסשנור דער פון לינקס און

 סעגמענטאציע די אן זיך הייבט עס וועלכער מיט ווארצלען,
 קישקע דער בא פארנט רוקנביין־חיות. די פון )גלידערונג(
 עפע• די זשאברעסישפאלטן, די זייטץ ביידע פון טרעטץ־אויף

 אטעם׳ אויפגעגומענע דאס וועלכע דורך שלונג, פונם נונגען
 ארויס־ צוריק פיש־אבות קמדוניתדיקע אונזערע בא איז וואסער

 ירושהדיקייט פארעקשנטעד מחמת אינדרויסץ. געווארן געשטויסן
 געהאט האבן וועלכע זשאברעס״שפאלטן, דידאזיקע טרעטףאויף

69



 לעבידיקע װאסער אין פישארטיקע, די בא בלויז באדייטונג א
 איבעריקע אלע בא ווי מענטש באם גאך חיינט אפילו אבות,

 דע:-* אפילו זיי. פאדשווינדן שפעעער ערשט היות. רוקנבייניקע
 דעה פון קאפ אויפן געשאפן שוין זיך האבן עם בעת באך,

 די אויף בעת מוח-בלאזן, פינף די מענטשן־וולד פישארטיקן
 אריערן, און אויגן פון התחלות באוויזן שוין זיך האבן זייטן

 אבהויבן די אתיסגעשפ^צט גוף אויפן ס׳האבן בעת אפילו
 פלא־ קיילעכיקע פון געשטאלט אין ענדגלידער פאר ביידע פון
 ענ• אזוי וולד דערדאזיקער נאך איז דאן אפילו קנ^ספן, כע

 ס׳א־ז אז רוקגבײףחױת, אנדערע פון עמבריאץ דעם צו לעך
אונטערצושיידן. אוממעגלעך זיי

 רויקנבײני^ע די בא עמבריאנעו די פרז ענלעכקייט
 און אויסעדלעכן דעם אין זעלביקייט ממשותדיקע די חיות.

 פון אץ מענטש פוגם עמבריאן דער וועלכע געבוי, אינערלעכן
 פע• פריעץ דאזיקן און ארויס ווייזן רוקנבייניקע איבעריקע די

 אים פון פאקט. עמבריאלאגישער ערשטראנגיקער אן איז ריאד,
 װיכ• די ארויסציען פרינציפ, בי^גענעטישן לויטן זיך, ל^זן

 אנדערע קיין דערויף נישטא ס׳איז מחמת מסקנות. טיקסטע
 געווארן ארויסגעדופן איז דאס אז די, בלויז ודי דערקלערונג

 בעת שטאם־פ^רם, בשותפותדיקער איין פון ירושה בדרך
 אנטודיקלונגש־סטאדיום באשטימטן געוויסן א אין אז זעעץ, מיר
 קי• און הובט מאלפע, און מענטש פונם עמבריאס די מען קאן

 פון עמבריאנען אלם בלויז דערקע:ען שעפס און חזיר ניגל,
 אונ- זײ מעגלעך נישט ם׳איז אבער רוקנביין־חיות, העכערע

 פאקט דערדאזיקער זיך לאזט — אנדערן פון איינס טערצושיידן
 ברו• אלע די פון שטאם3א בשומפותדיקן מיטן גאר דערקלערן

 ריכטי> ג$ך ארויסווייזן זיך וועט דערקלערונג דיד^זיקע איט.
 פארצנדע• שפעטערדיקע די באאבאכטן וועלן מיר בעת קער,
 נעג• וראם עמבריא־פארמען. די פון דיפערענצירוגג $דער רוגג
 אלגע־ דעם אין חיות״מיגים צוויי זיך צווישן שטייען עס טער

 דעם אין זיך זײ געפ־גען נעעגטער אלץ קערפערבוי, מיינעם
 מלעכ- די דויערט לענגער אלף סדר, זא^ל^גישן נאטירלעכן
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 אויך זײ שטײען נעענטער אלץ עמבריאנען, זײערע פון קײט
 חױת־גרו״ געגעבענער דער פון בוים גענעאלאגישן אויפן

 ארן מענטש פינם עמבריאבען די אויך פארבלײבן דערפאר פע.
 שפעטערדי׳ די אין אויך ענלעך גאר מעגטשץ־מאלפעס די פון
 די לגבי פארשידנקײט זײער בעת אנטװיקלונגם־פאזעס, קע

 די אין גלײך זיך װארפט זויג־חױת אנדערע פון עמבריאנען
אדיגן.

 פי־ דידאזיקע מענטש. פרנם עמבריא-הײטלעך די
 נישט ארויס זיך װײזט ענלעכקיײט װיכטיקע זײער לאגענעטישע

 עמבריאנען, רוקנבײניקע די פרן פארג<ײכונג דער בא בלויז
 דרײ אלע עמבריא׳הײט^עך. די בא אריף אויך טרעט זי נאר

 און פײגל שרצים, חיות: רוקנבײניקע פון מינים העכערע
 דער־• מינים נידעריקערע בײדע פון זיך אונטערשײדן זױגחױת

 נעמלעך עמבריא-הײט׳עך, טפעציפישע באזיצן זײ װאס מיט,
 אין (♦56סז16זז1מ3) סערעז׳הויט די און (31םמ1םס) װאסערהויט די

 עמבריאן דער ליגט זעקלעך אנגעפילטע װאסער מיט דידאזיקע
 און דריקונג קעגן געשיצט דורכדעם איז און אײנגעשלאסן

 הפנים איז שוץ־אײנריכטונג צװעקמעםיקע דידאזיקע שטויםונג.
 בשותפותדיקע די שרצים, עלטסטע די בעת אנטשטאנען, ערשט
 געהאט שוין זיך האבן ת, ו י ח ־ ן א י נ מ א אלע פון אבות

 דירעקטע זײערע ביי יבשה־לעבן. צום צוגעפאסט פולשטענדיק
 ביל׳ דידאזיקע ט ל ע פ פיש, און אמפיביעס די בא אבות,
 די״ בא איבעריק געװען איז עמבריא־הײטלעך-זי די פון דונג

 דידא־ פון דערװערבוגג דער מיט װאסער-באװויגערס. דאזיקע
 אנ״ צװײ נאך צוזאמענהאנג ענגץ אין שטײען שוץ״הילעס זיקע
 ערשטנם, :אמניאטן אלע בא פארענדערונגען װיכטיקע דערע
 זשאב־ די )בעת זשאברעס די פון פארלוסט ענדגילטיקער דער

 ״רודי״ אלס פארירשנט װײטער בלײבן שפאלטן און רע־בויגנס
 װא־ דעם פון בילדונג די — צװײטנס, ארגאנען״(, מענטארע

 װא־ מיט פענכערארטיק, דאסדאזיקע ג(,113ם1ס15) סער-הײטל
 פון עמבריאץ דעם בא ארויס װאקסט זעקל אנגעפילט סער
 בלוין תוך אין איז און ענד-דארם דעם אויס אמניאן־חיות אלע

71



 פון אמפיביען־אבות. די פון אורין-פענכער פארגרעסערטער דער
 שפעטער זיך בילדעט טייל אונטערשטער און אינערלעכער זיין

 די פון אורין־פענכער בלייבנדיקער שטענדיק אויף דער אויס
 טייל אויסערלעכע גרעסערע די ווען אינדערצייט אמניאטן,

 שפילט געוויינלעך אנטוויקל^נג. איר אין צוריק אויף גיין נעמט
 אטעם־ אלס ראליע וויכטיקע א צייט לאנגע א טייל דידאזיקע

 געפינען ווענטלעך אירע אויף מחמת עמבריאן, דעם פון ןזרגאן
 עמברי$־ די פון אנטשטייונג די בלוטגעפעסן. מעכטיקע זיך

 באם פאר קומט וואסער־הייטל דעם פון אויך ווי הייטלעך,
 מיט און אמני^טן אנדערע אלע בא ווי אזוי, פונקט מענטש

 איז מענטש דער :וואקסן פון וועגן קאמפליצירטע דיזעלביקע
אמניאן־חיה. עכטע אן בכן

 דעם פון דערנערונג די מענטש. פתם פלאצענטא די
 אײגנ־ אן דורך פאר קומט מוטערלייב אין עמבריאן מענטשלעכן

 אזויגערופענע די ארגאן, בלוטרײכן אויםערגעװײנלעך טימלעכן,
 אפגעריפן קיגד פון געבורט נאכן ווערט זי )בערט(. פלאצענטא

 פלאצענטא די ק. י נ יי וו ג ס י ו א ף י ו א אויסגעשיידט און
 עמ־ דער פון :טיילן פארשידענע וועזנטלעך צוויי פון באשטייט

 בלוט זייער באקומען וועלכע מוטער־בערט, דער און בר־א־בערט
 ־1עמ די אקעגן־זשע געבערמוטער. דער פון געפעסן די דורך

 צויטע־ פונאנדערגעצווייגטע צאלרייכע, פון באשטייט ריא־בערט
 פון פלאך אויסערלעכער דער פון ארויס וואקסן וועלכע לעך,
 נאפל־ די פון בלוט זייער באציען און בערט קינדערשער דער

 עמבריא־ דער פון צויטן בלוט־אגגעפילטע הוילע, די געפעסן.
 מוטער־פערט דער פון בלוט־חללס די אין אריין וואקסן בערט

 אזוי דורכדעם װערט זיי צווישן שיידווענטל צארטע דאס און
 שטאף־ אוממיטלבארער אן פארקומען קאן איר דורך אז דין,

מוטער־בלוט. דצרנערנדיקן דעם פון אויסטויש
 איז פלאצענטאליען די פון גרופעס באזונדערע די בא

 העכסט פארשידן. װעזנטלעך ״מוטערקוכן״ פונם אויסבילדונג די
 ע־ נ ע ס עמיל דורך 1810 יאר אין דער בכן איז וויכטיק

 טרעטן אייגנטימלעכקייטן דיזעלביקע עז פאקט, אנטדעקטער א ק
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 ד בא באזונדערס מאלפעס, מענטשנענלעכע די בא גראד אויף
 נידע־ די בא פאראן נישט אבער זענען זיי (,531זתץ!8) אראנגן
 דאס באשטעטיקט ווידער בכן זיך האט דא מאלפעם. ריקערע

 דעם צווישן חלוקים "די :האקסלעי פוץ ״פיטאקאמעטרא־געזעץ״
 די איידער קנאפער, זענען מענטשן״מאלפעס די און מענטש
 די מאלפעס". נידעריקערע די און לעצטע די צווישן חלוקים

 די מיט מענטש פונם קרובהשאפט דער קעגן "ראיות כלומרשטע
 פאק־ די פון אונטערזוכונג גענויער נאך זיך ה^בן מאלפעס"

 וויב־ אלם ארויסגעוויזן להיפך דא אויך פארהעלטענישן טישע
אנטוויקלונגס־טעאריע. דער לטובת ארגומענטן טיקע

 מיט אריין דרינגט וועלכער נאטורפארשער, איטלעכער
 אינטערעסאנטן העכסט אבער טונקלען, דאזיקן אין אויגן אפענע

 וועל- און אנטוויקלונג, עמבריאלאגישער אונזער פון לאבירינט
 אנטוויק־ דער מיט פארגלייכן צו קריטיש זיי בכוח איז כער
 דידאזיקע אין געפינען וועט זויגחיות, איבעריקע די פון לונג

 צום מורה־דרך באדייטנדיקסטץ דעם ידיעות עמבריאלאגישע
 אנטוויק־ פילאגענעטישער אונזער פון געשיכטע די פארשטיין

 עמבריא־בילדונג דער פון מדרגות פארשידענע די מחמת <ונג.
 ירושה־דער- אלם פרינציפ ביאגענעטישן דעם לפי - ווא!*~ן

 אין מדרגות אנטשפרעכנדיקע די אויף ליכט העל א—שיינונגען
 צופאסונג־דעדשיי־ די אויך אבער אבות. אונזערע פון ריי דער

 עמבריאנאל־אר" פארגענגלעכע די פוץ זיך בילדן דאס גדגגען,
 דערהויפט און עמבריא־הייטלעך כאראקטעריסטישע די — גאנען

 אנווייזונגען באשטימטע גאנץ אונז גיבן — פלאצענטא די
 מיט ט פ 8 ש ובה ר אס׳ק ט ש נאענטער אונזער בנוגע

י. ט א ימ ר פ די
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קאפיטל. פינפץע דאס

שט^ם־געשיכטע אובזער
 ס נ ש ט נ ע מ דעס איבער ס ע י ד ו ט ש מאניסטישע

 יי־ ב נ ק ו ר י ד פון אפשטאמונג און ג נ ו ר פ ש ר ו א
ן. ט א מ י ר 3 י ד ן פז ט 3 י ו ה ר ע ד ת, ו י ה ע ק ני

 דער איז בוים ביאלאגישן גרויסן פון צווייג יונגסטע די
 אדער ע, ט כ י ש ע ג • אס שט רופן־אן מיר וועלכן יעניקער,

 און שפעטער פיל אגטוויקלט זיך האט זי ע. י נ ע ג א ל י פ
 שוועהטער, נאטירלעכע איר איידער שוועריקייטן, גרעסערע מיט

 דער פון אויפגאבע די אנטאגאניע. אדער עמבריאלאגיע די
 דורך פראצעסך געהיימנישפולע די באקענען צו איז לעצטער
 די פון אינדיווידן די איי פונם זיך אנטוויקלען עס וועלכע
 פאר־ צו האט דערקעגן שטאפ-געשיכטע די חיוה. אוץ צמחים

 אזוי "ווי :קשיא שווערערע און טונקעלערע פיל די. ענטפעדן
צמחים?" און חיות מינים איינצלגע די אנטשטאגעץ זענען

 ליגגדי׳ נאענט אירע לעזן צו פדי קאן, אנטאגעניע די
 ן ש י ר י פ מ ע צום טון קער א כל קודם זיך אוי^נאבעס, קע

 ט$ג נאר ברויך זי :באאבאכטונג אוממיטלבארער דער צו וועג,
 אומ• קענטיקע דידאזיקע נאכפ^רשן שעה נאך שעה טאג, נאך

 ארגאני• דער ארונטער פאלט עס וועלכע אונטער וואנדלוגגען,
 פיל אבער איי. פוגם זיך אנטוויקלט וואס עמבריאך שער

#ילא׳ דער פוז אויפגאבע די געווען לכתחילה איז שווערער
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 בים־ דער פון פראצעסץ פאמעלעכדיקע די מחמת ז *עניע
 אנט־ דער צו גורם זענען וועלכע אומגעשטאלטונג, לעכווייזער

 אומבא. פאר קומען חיוח׳מיגים און צמחים• די פון שטייונג
 צו יארך, מיליאנעץ אוץ טויזנטער פון משך אין מערקטערהייט

 ענגע גאר אין מעגלעך נאר איז אוממיטלבאר זײ אבסערווירן
 פראצעסן היסטארישע דידאזיקע פון טייל וויכטיקסטע די גרעניצן־,

 ספעקולאציע, קריטישער דורך אומדירעקט, אונטערזוכן נאר מען קאן
 געביטן, פאישידענע פון ידיעות, עמפירישע פון פארגלייכונג דורך

מני וויכטיקע א מארפאלאגיע. און אנטאגעניע פאלעאנטאלאגיע, פון
 דאס, געווען אריך איז פילאגענעזע נאטירלעכער דער פאר עה

 צונויפגע. שטארק זיך האט "באשאפונגס־געשיכטע" די וואס
 דאגמעס רעליגיעזע און מיטן איבערנאטירלעכע מיט בונדן
 די פון משך אין ערשט וואס פארשטענדלעך, דערפאר ס׳איז

 און אויטגעקעמפט מי פיל נאך מעץ האט יאר פערציק לעצטע
שטאפ-געשיכטע. אמתער דער קיום וויסנשאפטלעהן א פארזיכערט

 פרװוך ערנפטע אלע באשאפונגס׳געשיכטע. מיטישע
 כדי אונטערגענומען, ה. י. צ־טן1צ צום ביז האט מען מעלכע

 ארגאניזמען, פון אנטשטייונג דער פון פראבלעם דעם לייזן צו
 פון לאבירינט מיטאלאגישן דעם אין שטעקן געבליבן זענען

 באמיוב־ איייצלנע באשאפונגס-לעגענדעס. איבערנאטירלעכע די
 לא־ דאזיקן פון זיך באפרייען צו דענקער, אנגעזעענע פון גען

 אויפפאסונג, נאטורמעסיקער ריין א צו דערלאנגען און בירינט
 וועגן מיטן פארשידנסטע די פעולה. א אן געבליבן זענעץ

 קול־ עלטערע אלע בא אנטוויקלט זיך האבן מעשה־בראשית
 דער ווי היות רעליגיע. דער מיט צוזאמענהאנג אין טור־פעלקער

 קריסט• דעם פון יהוד אומדערשיטערלעכער דער געוועץ איז תוך
 גע• באשאפונגס־געשיכטע גאבצע די איז רעליגיע־בנין, לעכן

 זיך האט ספר דאזיקן אויפן משה. תורת פון געווארן שעפט
 נאטורפארשער שוועדישער גרויסער דער געשטיצט אויך נאך

 עפא־ זיין אין 1735 יאר אין האט ער בעת יי, נ י ל ל ר א ק
 פרווו ערשטן דעם געמאכט ״575161113 ״31111-36״ כעמאכענדיקן

קלאסיפי• און גאמענגעבונג איינטדרונג, סיסטעמאטישער א צו

75



נאטור-קערפערס. פארשידענע אומצאליקע די פון קאציע
 איינגעפירט ער האט דערצו הילפמיטל פראקטישע בעסטע דאס

 בא־ איטלעכן נאמענקלאטור: טאפעלע באקאנטע אלגעמיין די
 ספע־ א געגעבן ער האט געוויקסן און חיות פון ארט זונדערן

 אוועק־ ער האט נאמען דאזיקץ פארן אוץ ארט־נאמען, ציעלן
 (061105) מין איין אין מין־נאמען. אלגעמיינעם אן געשטעלט

 פארקרובישטע נאענטםכן צום אלע געווארן פארייניקט זענען
(♦5ק60!63) ארטן

 די וויסנשאפט דער פאר געווען איז געפערלעך העכסט
 י י נ י ל דורך שוין איז וועלכע ע, מ ג א ד טעארעטישע

 באגריף פראקטישן ריין זיין מיט געווארן צונויפגעקנופט אליין
 געמוזט זיך האט וועלכע פראגע, ערשטע די ספעציעס. פון

 נאטירלעך איז סיסטעמאטיקער, דענקענדיקן פארן אוועקשטעלן
 דעם פון מהות אייגנטלעכן דעם מכוח פראגע די געוועץ

 און אומפאיג, און אינהאלט זיין ספעציעס־באגריף,
 אויף געענטפערט האט באגריף דאזיקן פון שעפער דער גראד

 אויפן זיך שטיצנדיק אופן, נאיווסטן אויפן פראגע דערדאזיקע
 פארשידענע אזויפיל "פאראן יצירה־מיטאס; גילטיקן אלגעמיין

 געווארן באשאפן זענען עם פארמען פארשידעגע וויפל ארטן,
8ק60!65 511111 רבונו־של־עולם. דעם דורך אן אנהויב פון

<<11¥6ת536, 31¥61־535 £01־11135 3£> 1!11£10 01־631־11 111{1111111111 6115)”

 יעדע אפגעשניטן לכתחילה האט דאגמע טעאזאפישע דידאזיקע
 מינים־ דער פון דערקלערונג נאטורמעסיקער א פון מעגלעכקייט
 עקזיס* היינט דאס בלויז געקענט האט יי יג ל אנטשטייונג.

 נישט אבער האט ער ־, חיות־קיניגרייך און פלאנצן־ טירנדיקע
 אויסגעשטארבענע צאלרייכערע די וועגן השגה קיין געהאט
 דער פון תקופות פריערדיקע די אין האבן וועלכע מינים,

ערדקויל. אונזער באפעלקערט ערדגעשיכטע
 אדאנק זיך מען האט ה. י. טן^1צ פון אנהויב אין ערשט

 דידאזיקע מיט באקענט נעענטער ע, י וו י ק פון ארבעטן די
 בארימט זיין אין האט קיוויע חיות. פארשטיינערטע אויסגעגראבענע,

 רוקנביין- פירפיסיקע די פון ביינער פאסילע די וועגן ווערק
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 ריכ־ און באשרײבונג גענויע ערשטע די געגעבן $1812) חיות
 גלײכ- פארשטײנערונגען. צאלרײכע די פון אויםטײטשונג טיקע

 תקופות פארשידענע די אין אז אויפגעװיזן. ער האט צײטיק
 אנ• דער .נאך אײנע נאכגעפאלגט האבן ערדגעשיכטע דער פון

 ע י וו י ק ווי היות חױת־באפעלקערונגען. פארשידענע גאנק דערער
 דער װעגן טעאריע לינײס אן געהאלטן עקשנותדיק זיך האט

 געמוזט ער האט מינים, די פון באשטענדיקײט אבסאלוטער
 דער אין אז סברה, דער מיט דערקלערן אנטשטײונג זײער

 קאטאס־ גרויסע פון רײ גאנצע א פאסירט האט ערדגעשיכטע
 ערד־רעװאלוציע גרויסער איטלעכער פין אנהויב אין טראפעס•,

 אויסשטאדבן, געזאלט באשעפענישן לעבעדיקע אלע האבן
 נײע גאנץ א װערן באשאפן געזאלט האט װידער סוף צום

קי פון קאטאסטראפן־טעאריע דאזיקע די הגם עלקערונג.פאב
 דאך זי האט מסקנות, אומזיניקסטע די צו געפירט האט ע וו
 אין געתעדשט ארן אנערקענוג אלגעמײנע די געװונען דאלב

(.1859) צײטן דארװינס צו ביז װיסנשאפט דעף

 פארשטײן, צו לײכט ם׳איז ע. ט ע ג טראנםפ^רמיזם.
 באשטענ־ אבסאלוטער דער װעגן אנשוױנגען הערשנדיקע די אז

 מינים ארגאנישע די פון אפשטאם איבערנאטירלעכן אץ דיקײט
 דעריבער מוחות. טיפערע די באפרידיקן געקאנט נישט האבן
 ־טןx7^^^ פון העלפט צװײטער דער אין שוין אז מיר, זעען

 דער מיט באשעפטיקס דענקער אנגעזעענע זיך האבן ה. י.
 דער ״יצירה־פראבלעם״. דעם פון לײזונג נאטורװיסישאפטלעכער

 געטע װאלפגאנג דענקעד און דיכטער דײטשער גרויסער
 ה. י. צ-טן¥111 פון סוף ביים שוין אלע, פאר פריער איז

 געקומען שטודיעס געוויסנהאפטיקע און פיליעריקע זייגע דורך
 ארגאנישער דער פון פארמען אלע אז איבערצייגונג, דער צו

 צמא־ ענגן זייער א אין איינאנד צווישן זיך געפינען נאטור
 אין אפשטאם. בשותפותדיקן נאטירלעכן א האבן און מענהאנג

 ער ה$ט (1690) צמחים״ די פון ״מעטאמארפאזע בארימטער זיין
 אור• איין פון צמחים־פארמען פארשידענע אלע ארויסגעפירט

 פון — צמחים די פון ארגאנען פארשידענע אלע און פלאנץ,
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 שארבן־ װעגן טעאריע זיין אין בלאט. פון אורארגאן, אײן
 אלע פון שארבנס די אז אױפצוװײזן, באמיט זיך ער האט געבױ

 - 1 מעגטש דעם אויסשליסנדיק רוקגבײףחױת-נישט פאדשידענע
 די• אז און בײנער־גריפעס צונויפגעשטעלטע אײגערלײ פון באשטײען

 שדרות אומגעװאנדלטע װי מערגישט זענען בײנער־גרופעס דאזיקע
 אסטעאלאגיע פאדגלײכנדיקעד איבער שטודיעס גענויע )װארבלען(.

 איבער־ פעסטער דער צר ן ע ט ע ג געפירט טאקע האבץ )בײגער־לערע(
 לע״ די פון ארגאניזאציע דער אץ אײנהײטלעכקײט דער װעגן צײגונג

 מענטשלעכער דער אז דערקענט, האט ער ; ברואים בעדיקע
 דער װי טיפ, דעמזעלביקן לויט צוזאמעגגעשטעלט איז סקעלעט
 לויטן ״געפארמט — רוקנבײן־חױת אנדערע אלע פון סקעלעט
 װײ׳ אדער מער נאר זיך פארענדערט װאס אורבילד, זעלביקן

 האלט װאס און טײלן באשטענדיקע זײער זײנע אין ניקער
 דער צוליב אומװאנדלען און אנטװיקלען אײן אין אלץ זיך

 טראנס־ אדער אומגעשטאלטונג דידאזיקע — פארמערונג״.
 צונויפװיר־ דער דורך ע, ט ע ג לויט פאר קומט פארמאציע,

 אינערלעכער אן פון קרעפטן, אומשטאלטנדיקע צװײ פון קוגג
 ״ספעציפיקאציע־קראפט׳/ די ארגאניזם, פון צענטריפעטאל׳קראפט

 װאריאציע׳ דער צענטריפוגאל־קראפט, דרויסנדיקער א פון און
 די• פון ערשטע די ״מעטאמארפאז־אלדעע״. די אדער דראנג,

 י• ד ה ש ו ר י הײנטיקער אונזער אנטשפרעכט קרעפטן דאזיקע
 ע ט ע ג טיף ווי ג. נ ו ם א פ ו צ דער — צװײטע די ט, ײ ק

 ״בילדונג איבער שטודיעס נאטור־פילאזאפישע זײנע דורך איז
 ארײנגעדרונגען נאטור״ ארגאנישער פון אומגעשטאלטונג און
 מען װײט ווי׳ און פארענדערונגען, דידאזיקע פון מהות אין
 פאר׳ באדײטגדיקםטן דעם אלס באטראכטן דעריבער אים קאן

 ארויסצוזען איז ן, ק ר א מ א ל און ץ ע נ י וו ר א ד פון גײער
 האב איך װעלכע ווערק, זײן פון שטעלן אינטערעסאגטע די פון

 פון ״זעשיכטע מײן פון פ^רטדאג פערטן אין צונויפגעשטעלט
 דעמדאזיקן באגריגדעט איך האב גענויער נאטור־באשאפוגג״.

 נאטור־ ״די װעגן (1882 אײזענאך )אין פארלעזונג מײן אין געדאגק
 דאךזע״ אמארק.״ל און געטע דארװין, אנשוױנגעןפון
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 װי געטע בא אנטװיקלוגגס״אידעען װיכטיקע דידאזיקע גען
 טרעװיריא״ אקען, קאנט, בא אגשוױנגען אנאלאגישע די אויך
 בע״ נאך ה. י. טן^1צ פון נאטור־פילאזאפן אנדערע און נוס
 וױסנשאפטלעכע אלגעמײנע געוױסע פון אױסדרוק אן אלץ װען

 ״נאטירלעכע די באפעסטיקן צו ענדגילטיק עדי — סברות.
 מעכטיקע דאם געדארפט נאך מען האט באשאפונגס־געשיכטע״,

 קריטיק דער דורך באגרינדונג איר געדארפט מ׳האט געצײג,
 פארדאנקען טאקע דאס און — מינים־דאגמע דער פון
ן. ק ר א מ א ל ערשט מיר

 אפשטאמונגס׳לערע. אדער דעםצענדענץ־טעאריע
 װיסנ־ א צו פרװו גענויערן ערשטן דעם (1809) ק ר א מ א ל

 אונטערגענו־ האט טראנספארמיזם פון באגרינדונג שאפטלעכער
 פראנצויזי- גרויםער דער ה. י. ^צ-טן פון אנהויב אין מען
 באדײטנ׳ דער ק, ר א מ א ל ן א ש ז נאטור־פארשער שער

 פאריז. אין ע י וו י ק קאלעגע זיין פון קעגנער דיקסטער
 איבער "באטראכטונגען זיינע אין ער האט 1802 יאר אין שוין

 עפאכעמאכני זיינע ארויסגעזאגט נאטור־קערפעס" לעבעדיקע די
 אומגעשטאל• און אומבאשטענדיקײט דער וועגן אידעען דיקע
 גענויער ער האט געדאנקען דידאזיקע מינים•, די פון טונג

 ווערק טיפזיניק זיין פון בענדער צוויי די אין באגרינדעט
— דורכגעפירט ק ר א מ א ל האט דא 2סס1ס?1ן<!16”

 באשטענדיקייט דער וועגן דאגמע הערשנדיקער דער צו להיפך
 אר- ג. א. דער אז געדאנק, ריכטיקץ דעם — מינים די פון

 ׳ ס ב א קינסטלעכע א איז )ספעציעס( ארט גאנישער
 אזוי פונקט ווערט, רעלאטיוון פון באגריף א ע, י צ ק א ר ט

 און סדר פאמיליע, מין, פון באגריף ברייטערער דער ווי
 מינים אלע אז ווייטער, דערקלערט האט ק ר א מ א ל קלאס.
 לאנג־ דורך אנטשטאגען זענען זיי אז און פארענדערלעך זענען

 זייער פון משך אין מינים עלטערע פון אומוואנדלונג זאמער
 פון שטאם־פארמען, געמיינזאמע דידאזיקע צייט׳תקופות. לאנגע
 געווען אורשפריננלעך זענען מינים, די אפ שטאמען עס וועלכע

 עלטס־ און ערשטע די ארגאניזמען; נידעריקע איינפאכע, זייער
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 אינדערצייט אורגעבורט. דורך אנטשטאנען זענען זיי פון טע
 בא• זיך דערהאלט ט פ א ש ה ש ו ר י פון פוח מיטן ווען

 ג, נ ו ס א 9 ו צ דורך מינים, די װערן גרונט־טיפ, דער שטענדיק
 פארענדערט. ביסלעכווייז ארגאנעץ, די פון איבונג און רגי/ות

 נא" זעלביקן אויפץ איז ארגאניזם מענטשלעכער אונזער אויך
 מאל" ריי א פון אנטשטאנען אומנעשטאלטונג פוץ וועג טירלעכן

 בכלל ווי פראצעסן, אלע דידאזיקע פאר זויגחיות. פענארטיקע
 גייסטיקן אין און נאטור דער אין דערשיינונגען אלע פאר

 מע״ אויסשליסלעך אנגענומען ק ר א מ א ל האט לעבן
 די אלס פראצעסן כעמישע און פיזיקאלישע כאנישע,

 עלע־ די שוין אנטהאלט ווערק זיין סיבות. אקטיווע אמתע,
 טון יסוד אויפן נאטור-סיסטעם מאניסטישן ריין א פוץ מענטן

אנטוויקלונגס־טעאריע. דער
 הערלע* דערדאזיקער אז דערווארטן, געמעגט האט מען

 דעסצענענץ־טעאריע די וויסנשאפטלעך באגרינדן צו פרווו כער
 דער וועגן מיטאס הערשנדיקן דעם דערשיטערן אינגיכץ וועט

 אנט־ נאטירלעכער א פאר וועג א דורכברעכן און מינים׳שאפונג
 געפו״ געקאנט נישט ק ר א מ א ל האט דאך וויקלונגס־טעאריע.

 אוי־ קאנסערוואטיוון דעם לגבי אנערקענונג קיין זיך פאר נען
 דערזעלביקער ; ע י וו י ק קעגנער גרויסן זיין פון טאריטעט

 זיין שפעטער יאר צוואנציק מיט געטראפן אויך האט גורל
 דער ר. ע ל י ה סט. א ו ר פ א ש ז חבר״לדעה און קאלעגע

 נאטור־ דערדאזיקער וואס וויפוח, וויסנשאפט/עכער בארימטער
 אקאדעמיע, פאריזער דער אין (1830) געפירט האט פילאזאף

 ע. י וו י ק פון נצחון פולשטענדיקן מיטן געענדיקט זיך האט
 עמפי־ דער פון פונאנדערוווקס צייט יענער צו מעכטיקער דער

 אין אנטדעקונגען איגטערעסאנטע פילע די ביאלאגיע, רישער
 אנט־ די פיזיאלאגיע, און אנאטאמיל פארגלייכנדיקער דער

 דער פון פארשריטן די און צעלולאר־טעאריע דער פון שטייונג
 זאאלאגן און באטאניקער די געגעבן האבן אגטאגעניע

 דעם צוליב מ׳האט אז ארבעטס-מאטעריאל, דאנקבארן פון שפע אזא
דער פון פראבלעם טוגקעלן און שווערן דעם אן פארגעסן לחלוטין
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 מיש פרט דעם אין באגנועט זיך האט מען בג. אנטשטייו מיגים-■
 דעד ווי גאכדעם אפילו יצירה-דאגמע. א/טערטימלעכער דער

 לייעל ז ל ר א ש ט באטור־פארשער עבגלישער גרויסער
 די באקעמפט (1830) געאלאגיע״ פון ,פרינציפן זיינע אין האט

 אויפגע־ און ע ווי י ק פון קאטאסטראפן־טעאריע אוואבטורישע
 פון אגמװיקלובגם-גאגג המשכדיקן אוץ נאטירלעכן דעם וויזן
 אויך — פלאבעט אונזער אויף אטור י “אומארגאבישע דער
 געפונען יישט קאבטינויטעט׳פריבציפ פ^וטער זיין האט דאץ
 התחלות די וועגן נאטור. ארגאנישער דער צו צוטריט קייץ
 פאר׳ געלעגן זעבען וועלכע פילאגעניע, באטירלעכער דער פון

 אזוי, פונקט פארגעסן מען האט ווערק, ס ק ר א מ א ל אין בארגן
 וועלכע אנטאגאניע, נאטירלעכער א צו התחלות די וועגן ווי
 ר א 2 ס א ק געגעבן (1759) פריער יאר 50 מיט האט עס

 דא׳ ".7116ס״ס 26061^־10019״ זיין אין ף ל א וו ך י ר ד י ר פ .
 איי־ יארהוגדערט, האלבער א אפגעפלאסן נאך איז דארטן, ווי

 אגט• באטיר^עכער וועגן אידעען באדייטגדיקסטע דידאזיקע דער
 ערשט אגערקעבוגג. געהעדיקע זייער געפוגען האבן וויקלובג

 לייזונג דער צו צוגעטרעטן 1850 יאר אין איז ן י וו ר א ד ווען
 און זייט אנדערער גאבץ א פון באשאפוגגם־פראבלעם דעם פון

 דער־ די פון אוצר רייכן דעם צוועק דאזיקן צום אויסגענוצט
 מען האט דאן ערשט — ידיעות עמפירישע אבגעזאמלטע ווייל
 באדייטנדיקסטן דעם אן אלס לאמארקן, 1? דערמאנט זיך

דארוויגען. פון פארגייער
 אומגעהויערער דער (.1859) דארװין אפקלױב־טעאריע

 אלגעמיין איז ן ע נ י וו ר א ד ז ז ל ר שא ט פון דערפאלג
 ודיסב• פון העלדן גרויסע צאלרייכע די פון קיינער באקאנט.

 גע• גורם נישט האט ה. י. טן^x^x אין געדאגק שאפטלעכן
 ברייטער אזא טיפער, אזא צו ווערק קלאסיש איין מיט ווען
 1859 יאר אין דארווין ווי איבערקערעביש, געוואלטיקער און

 די פון אנטשטייונג דער ,וועגן :ווערק בארימט ?יין מיט
 דער־ דורך אדער גאטור־אצקלויב, דורך פלאנצן׳טינים און חיות

 קיום". פארן קאמף אין קלאסן פולקאמענערע די פון האלטוגג
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 אנאטאמיע פארגלייכנדיקער דער פרן רענארם די האט געוויס
 א׳ יי דורך געווארן דורכגעפ^רט איז וועלכע פיזיאלאגיע, ארץ

 נייע, א ביאלאגיע גאנצער דער פאר געעפנט ר, ע ל י מ ן א ה
 קע־ דער פון באגרינדונג די איז געוויס ; עפאכע פרוכטבארע

 פון רעפארם די ן, א 11 ש און ן ע ד יי ל ש דורך מערל־טעאריע
 סובסטאנץ־געזעץ פון באגריגדונג די .ר, ע א ב דורך אנטאגעניע

 ערשט־ געווען אלץ עלמה ה און ער יי מ ט ר ע ב א ר דורך
 פון איינע קיין אבער ;אנטדעקונגען וויסנשאפטלעכע ק^אסיקע

 גאיץ אונזער געוואלטיקע, אזא אויסגעאיבט נישט האט זיי
 טעאריע נס י וו ר א ד ווי ווירקונג, אומגעשטאלטנדיקע לעבן
 דער־ מחמת מינים. די פון אנטשטייונג נאטירלעכער דער וועגן
 באשאפונגס־ מיסטישער דער געווארן געלייזט איז מיט

 "פרא־ אינהאלטספולע די אים מיט צוזאמען און ם" ע ל ב א ר פ
 און מהות אמתדיקן וועגן פראבלעם דעם פראגן׳/ די פון גע

גופא. מענטש פונם אפשטאמונג
 טראנס־ פרן באגרינדער גרויסע ביידע די מיר פארגלייכן

 איבערװעגנ־ אן לאמארקן בא מיר געפינען דאן פארמיזם,
 פון אגצייכענונג דער צו און ע י צ ק ו ד ע ד צו נטיה דיקע

 דער־ וועגדט דערקעגן דארווין נאטור-׳בילד, פולשטענדיק א
 י ך פארזיכטיק, זיך באמיט ער ע, י צ ק ו ד נ אי די אן עיקרשט
 באגרינדן צו דעסצענדענץ־טעאריע דער פון טיילן איינצלנע

 באאבאכטונג. און עקספערימעגט דורך זיכערער מעגלעך וואס
 אריבער־ ווייט האט נאטור־פילאזאף פראנצויזישער דער בשעת

 און ידיעות עמפירישע פון קדייז דעמאלטיקן דעם געטרעטן
 צוקונפטיקער דער פון פראגראם דעם אנגעצייכנט אייגנטלעך
 פארקערט, עקספערימענטאטאר, ענגלישער דער האט פארשונג,

 אנטוויק־ איינהייטלעכן זיין האט ער וואס יתרון, גרויסץ דעם
 עמפירישע פון שלל גאיצן א דודך באגרינדעט לונגס־פרינציפ

 אומפארשטענד• לחלוטין געווען דאן ביז זענען וועלכע פרטים,
 דערפאלג דער אלמאי עם, זיך דערקלערט אזויארום לעך.

 אר־ די בשעת אלמעכטיק, אזוי געווען איז דארווינעץ פון
 קנאפע גאר ^רויסגעגעב האט ן ק ר א מ א ל פון בעט
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 דער בלויז נישט געהערט ן ע נ י וו ר א ד אבער רעזולטאטן.
 די צונויפזאמלען געקאגט האט ער וואס פארדינסט, גרויסער

 געביטן ביאלאגישע באזונדערע די פון רעזולטאטן אלגעמייגע
 און דעסצענדענץ־פרינציפ פונם ברענפונקט בשותפותדיקן דעם אין
 עד נאר דערקלערונג, איינהייטלעכע אן געגעבן דורכדעם זיי

 נאטור־אפקלויב פון פרינציפ דעם אין אגטדעקט אויך האט
 . א ל וואס מינים־אומוואנדלונג, פון פאקטאר וויכטיקן יענעם

 אלם האט דארווין בעת געקענט. נישט נאך האט מארק
 פון דערפארונגען די אנגעווענדט חיות־האדעווער פראקטישער
 געפי־ וועלכע ארגאניזמען, די אויף האדעוואניע קינסטלעכער

 ף מ א "ק דעם אין און נאטור־צושטאנד פרייען אין זיך נען
פרינ אויסלייזנדיקן דעם אנטדעקט ער האט קיום" פארן

 באדייטונגספולע זיין געשאפן ער האט נאטור־אפקלויב, פון ציפ
ם. ז י נ י וו ר א ד אייגנטלעכן דעם סעלעקציע־טעאריע,

 צאל. די צװישן (.1866) )פילאגעניע( שטאם־געשיכטע
 אוועק- האט ן רווי א ד וועלכע אדיפגאבעס, וויכטיקע און רייכע

 די פון איינע איז ביאלאגיע, מאדערנער דער פאר געשטעלט
 און זאאלאגישן דעם פון רעפארם רי געוועץ ערשטע

 און חיות מינים אומצייליקע די וויבאלד ם. ע ט ס י ס נישן
 למעלה-מן־השכל- דורך געװארן״ ״באשאפן נישט זענען צמחים
 נאטירלעכע דורך ״אנטװיקלט״ זיך האבן נאר ווונדער, דיקע

 פון ם" ע ט ס י ס ־ ר ו ט א "נ דער בכן מוז אומוואנדלונגען,
 בוים ר ע ש ־ : א ל א ע נ ע ג זייער זיין חיות און צמחים די

 סיסטעם וויסנשאפטלעכן דעם פרווו, ערשטן דעם )שטאם-בוים(.
 אונטער־ אליין איך האב אופן, דאזיקן אויף אומצוגעשטאלטן

יע ג א ל א רפ א מ ר ע נ יי מ ע ג ל "א מיין אין (1866) גענומען
אין מען האט דעמאלט ביז ן". ע מ ז י נ א ג ר א י ד ן ו ם

 אונטער פארשטאנען באטאניק דער אין ווי זאאלאגיע דער
די פון אנטוויקלונג די ע" ט כ י ש ע ג • ס ג נ ו ל ק י וו ט נ ״א

די באגרינדעט האב דערקעגן איך ץ. ד י וו י ד * י א ארגאנישע
 - א י ר ב מ ע פון געשיכטע דערדאזיקער לעבן אז מיינונג,

 גלייכבארעכטיק־ א עקזיסטירט )אנטאגעניע( .ו ו ל ק י וו ט נ א
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 די צווייג, צונויפגעבונדענע איר מיט ׳ ענג אן אץ שע
 דער פון צווייגן ביידע )פילאגעניע(. שטאם׳געשיכטע

 אין אויפפאסונג מיין לויט שטייען אנטוויקלונגס־געשיכטע
 צתאמענהאנג דערדאזיקער צוזאמענהאגג. סיבהדיקן ענגסטן

 צופא׳ אוץ פארארבונג־ דעם פון צונויפווירקונג דער אין באשטייט
 אויס• פולשטענדיקן און גענויעם זיין געפינט ער ;סונג״געזעץ

ץ". ע ז ע ג ט נ ו ר ג ץ ש י ט ע נ ע ג א י "ב מיין אין דרוק
 ווי היות (1868) באשאפתגם־געשיכטע. נאטירלעכע

 גע" ארויסגעזאגט זענען וועלכע אנשויונגען, נייע דידאזיקע
 פאכ״ די ביי האבן מארפא^אגיע״ "אלגעמייגער מיין אין ווארן

 וויסנשאפט/עכן שטרענג איר אויף געקוקט נישט — מענער
 אגער• און אויפמערקזאמקײט ווייניק זייער געפונען — באנעם

 דידאזי־ פון טייל װיכטיקסטן דעם געפרוװט איך האב קעגונג,
 פאפולער מער קלענער, א אין אויפצוקלערן אנשויונגען קע

 גע" ברייטערן, א פאר צוטריטלעך זיין זאל וועלכעם ווערק,
 1868 יאר אין געטון איך האב דאם לעזער׳קרייז. בילדעטן

 פאר״ )פאפולערע באשאפונגס־געשיכטע״ "נאטירלעכער מיין אין
 די וועגן און בכלל, אנטוויקלונגס־טעאריע דער וועגץ טראגן

 וויפל אויף בפרט(. לאמארק און געטע דארווין, פון טעאריעס
 בישט האט מארפאלאגיע״ ״אלגעמײנעד דער פון דעדפאלג דער

 אזויפיל אויף דערווארטונג, בארעכטיקטע מיין דערפילט
 באשאפונגס׳גע- :ירלעכער "נא דער פון דערםאלנ דער האט

 גע• נישט האפענונגען. מייגע אלע אריבערגעשטיגן שיכטע"
 ווערק דאסדאזיקע האט חסרונות גרויסע זיינע אלע אויף קוקט
 אי־ יסודיתדיקע די פון פאפולאריזאציע דער צו גערוען גודם
 בריי• אין אנטװיקלונגם־טצאריע מאדערנער אונזער פון דעען
 בלוין געקאגט ווערק ד^זיקן אין איך האב דאך קרייזן. טערע

 גע• ס׳איז וועלכעם דעם, אויף אנטייטן כן שטרי אלגעמיינע אין
 נאטור־סיס• פון איבערגעשטאלטונג די :הויפט־צװעק מיין ווען
 דורכגעפירט דאס האב איך ריכטונג. פילאגענעטישער אין טעם

 8 אין סיסטעם פילאגענעמישן מיין אנטוויקלט און שפעטער
 גאי א פון )סקיץ םיל^געניע״ ״סיסטעמאטישע :װערק גרעסער
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 שטאם״ זײער פון יסוד אױפן ארגאניזמען די פון טור׳סימטעם
 בא״ (1894) װערק דאזיקן פון באנד ערשטער דער געש־כטע(.

 — (1895) צװײטער דער פלאנצן, און פראטיפטן די האנד?ט
 רוקנבײן״ די — 1896 דריטער דער חיות, רוקנבײנלאזע די

 קלענערע און גרעסערע די פוץ ע י ג א ל א ע נ ע ג די חיות.
 װיפל אויף דורכגעפירט, װײט אזוי אויף דארט איז גרופעס
 נרויסע דרײ די פון קענטעניש מײץ דערלויבט מיר ס׳האט

 מאר״ און אנטאגעניע באלעאנטאלאגיע, :״שטאם-דאקומעיטץ״
פאלאגיע.

 ,אלגעמײ־ מײן אין שוין גררנטגעזעץ. ביאגענעטיש
 קויזא״ ענגער דער אז אגגעװיזן, איך האב מארפאלאגיע״ נער
 ״,מי מײן לױט — עקזיסטירט װעלכע צחאמענהאגג, *( לער
 אנטװיקלונגס־טעאריע׳ דער פון צװײגן בײדע צװישן — נונג
 טראנספאדמיזם. פוץ באגריפן װיכטיקסטע די פון אײנער איז

 ״טעױסן פיל מײנע אין אויסגעדריקט דאס איך האב גענויער
 און ביאגענעטישער דער צװישן שייכות "קויזאלער דער װעגן

 אנטאגענעזיסאיז די אנטװיקלונג״. פילאגענעטישער
 • איבער שנעלע ן ו א מעירנישטװיאקורצע

 ארויסגערופן פילאגענעזיס, דער פון חזרונג
 )פאר- ירושהדיקײט פון צונויפװירקונג פיזיאלאגישער דער דורך

 אין ״אט דארװין שוין )דערנערונג(. צופאסונג און מערונג(
 פאר טעאריע זײן פוץ באדײטונג גרויסע די באטאיט 1959 יאר
 י- מ ץ י ר פ און עמבריאלאגיע, דער פון דערקלערונג דער

 ר א ״פ :ארבעט קלײנער גײםטרײכער זיין אין האט ר ע ל
 מיטן װיכטיקײט דידאזיקע אויפגעװיזן (1864) ך ע נ י װ ר א ד

 קרעבס־ די דהיינו, חיות־קלאס, ספעציעלער אײן פון בײשפיל
 רײ גאנצער א אין באמיט דערנאך זיך האב אלײן איך חיות.

 פונדאמענטאלע אין גילטונג אלגעמײנע די אויפצוװײזן חבורים
 דער אין בעיקר געזעץ, ביאגאנעטישן דאזיקן פון באדײטונג

,שעיד״ די אין און (1872) קאלךשװאמען״ די פון ״ביאלאגיע

 סיגהדיקןר־. *׳
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 דארטן די (.1373-1.884) גאסטרעאל-טעאריע״ דער איבער יעס
 שפראצל׳ די פדן האמאלאגיע דער וועגן טעאריע אויפגעשטעלטע

 פא". דער פון פארהעלטענישן די וועגץ אויך ווי בלעטער,
 באשטעטיקט דערנאך איז קענאגעניע דער און 'ע י נ ע ג נ י ל

 דורכ־ זאאלאגן; אנדערע פון ארבעטן צאלרייכע דורך געווארן
 איינהייטלעכקייט די אויפצוווייזן געווארן מעגלעך איז דעם
 עמבריא־געשיכטע פארשידענער דער אין גאטור־געזעצן די פון
 דער־ אנטשפרעכט — שטאם־געשיכטע דער אין ;חיות די פון

 פון אפשטאמונג בשותפותדיקע די איינהייטלעכקייט דאזיקער
שטאס״פארם. אורשפרינגלעכער איינפאכער איין

 באגרינ• ווייטזעעוודיקער דער (1874) אנטר^פאגעניע.
 שוין האט ק, ר א מ א ל לערע, אפשטאמונגט- דער פון דער
 גילט טעאריע דידאזיקע אז פארשטאנען, ריכטיק 1809 יאר אין

 העכסט דידאזיקע מענטש, דער אויך בכן אז און איבעראל,
 שטאם, דעמזעלביקן פון ארויסקומען מוז זויגחיה, אנטוויקלטע

 קומען ווידער דידאזיקע און זויגחיות, אנדערע אלע וואס
 חי שטאמבוים, פון צווייג עלטערער דערזעלביקער, פון ארויס

 אנגעוויזן האט לאמארק שוין רוקנביין־חיות. איבעריקע די
 וויסנשאפטלעך קאן מען אזוי ווי אפילו' וועג גענויעם דעם

 פון מענטש פונם אפשטאמונג די דערקלערץ
 פאר• אים מיט אמנאענטסטן דער פון אלם ע, פ ל א מ ר ע ד

 זיך, פארשטייט איז, וועלכער ן, י וו ר א ד חיה. קרובישטער
 אוים" בכיוון האט איבערצייגונג, זעלביקער דער צו געקומען
 דראסטישן דעמדאזיקן (1859) הויפטווערק זיין אין געמיטן

 יאר אין שפעטער ערשט און טעאריע, זיין פון פועל־יוצא
 בארימט זיין אין ענין דאזיקן צום צוגעטרעטן ער איז 1871

 געשלעכטלעכן און מענטש פונם אפשטאמונג דער "וועגן ווערק
 האקסליי פריינט זיין וין ש האט אבער אינצווישן אפקלויב".

 וויכטיקסטן דעמדאזיקן שארפזיניק זייער אויפגעק/ערט (1863)
 בארימטער זיין אין אפשטאמונגס־טעאריע דער פון פועל־יוצא

 נאטור". דער אין מענטש פונם שטעלונג "די :אפהאנדלונג
אויף אנאטאמיע, פארגלייכנדיקער דער אויף זיי שטיצנדיק
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 ק' א ה האט פאלעאנטאלאגיע, דער אויף ארן אנטאגעניע דער
 דער פרן מענטש פרנס אפשטאמרנג "די אז אויפגעוויזן, יי ל ס

 ארן דארוויגיזם, פרן קאנסעקווענץ נויטווענדיקע א איז מאלפע"
 אנט• דער פרן דערקלעררנג וויסנשאפטלעכע אנדערע קיין אז

 גע. נישט איבערהויפט קאן מין מענטשלעכן פרנס שטיירנג
זיין. מאלט

 וויכטי" דערדאזיקער פרן פועל־יוצא ווייטערדיקער אלס
 אויפגאבע, שווערע די אנטשטאנען איז דערקענטעניש קער

 מיטן ן ט ס ט נ ע א נ מ א די בלויז נישט אויהצופארשן
 אין ת ו ב א ־ ת ו י ח ג י ו ז ע ט ש י ב ו ר ק ר א פ מענטש

 עלטע׳ זיינע פרן ריי לאנגע די אויך נאד טערציער־צייט, דער
 פריערדי. די אין געלעבט ן האב וועלכע ארר־אבות, חיהשע רע
 ארמצייליקע פרן משך אין אנטוויק,ט זיך ארן ערד־תקופות קע

 "אל־ מיין אין איך האב 1865 יאר אין שוין יארן. מיליאנען
 ליי• השערהדיקע די געבן צר געברוווט מארפאלאגיע" געמיינער

 האב גענויער פראב^עם. היסטארישן גרויסן דאזיקן פוץ זרנג
 פא־ א נטר א מיין אין 1874 יאר אין דררכגעפירט דאס איך

 :טייל צווייטע ? עמבריא־געשיכטע :טייל )ערשטע ע י נ ע ג
 דא• פרן אויפלאגע פארבעסערטע פינפטע, די שטאם־געשיכטע(.

 פרנס אנטוויקלונגס־געשיכטע די אנטהאלט (1903) ברך זיקן
 אויפפאסונג, פערזענלעכער מיין לויט איה וועלכע מענטש,

 דע• דערלויבט עם וויפל אויף אמת, צרם נאענט אזויפי✓ אויף
 צרם דינען וועלכע מקורים, די פרן קענטעניש ארנזער רריף

 אלע באמיט, בסדר דערביי זיך האב איך צוועק. ווייטן דאזיקן
 אנטאגעניע פאלעאנטאלאגיע, די אררקוואלן, עמפירישע דריי
 בא• צר אנאטאמיע(, פארג/ייכנדיקע )אדער מארפאלאגיע ארן

 שייכות. ענגער אין ארן גלייכמעסיק מעגלעך ווייט ווי נרצן
 זי־ וועלן דעסצענדענץ־השערות ארויסגעזאזטע דארט דידאזיקע

 ווערן אויסגעבעסערט ארן דערגאנצט ברטים די אין אמאל כער
 כ׳בין אבער ;פארשרנגען פילאגענעטישע שפעטערדיקע דררך
 שטרפן־ אנגעווארפענער דארטן דער אז איבערגעצייגט, פעסט
 אנטשפרעכט שטאם־געשיכטע מענטשלעכער דער פון גאנג



 הון סדר היסטאדישער דער מחמת אמת. דעם בדרך־כלל
 ת ו י ח ־ ן יי ב נ ק ו ר די פון פארשטייגערונגען די

 אנטוויקלונגס־ מארפאלאגישעד דער פולשטעבדיק אגטשהרעכט
 אגאטאמ־ פארגלייכנדיקע די אונז אנטפלעקט עם װעלכע רײ
 דע־ די קומען פיש סילורישע די נאך :עמבריאלאגיע און יע

 רמשים פערמישע די קוילן־תקופה, דער פון שרצים וואנישע
 זויג־ די פון תקופה. מעצאצאישער דער פון זויגחיות די און

 די טריאס־תקופה דער אין צוערשט זיך באווייזן ווידער חיות
 )מאגאטרעמען(, היות גאפלארטיקע די פארמעץ, נידעריקסטע

 )מארסו־ חיות בייטלדיקע די יורא־תקופה דער אין דערנאך
 פלא־ עלטסטע די קרייד־תקופה דער אין דערנאך און פיאלן(

 אין אויף טרעטן ווידער לעצטע דידאזיקע פון חיות. צענטישע
 פרימאטן-אבות, נידעריקטטע די טעדציער־תקופה עלטסטער דער

 פון אפילו און מאלפעס, עכטע די דערנאך האלבמאלפעס, די
 און )סינאפיטעקץ(, הונט־מאלפעס די צוערשט קאטארינען די

 איין פון )אנטראפאמארפץ(, מענטשן־מאלפעס די שפעטער ערשט
 פון משך אין אנטשטאנען איז לעצטע דידאזיקע פון צווייג
 מאל^ע־מענמש שפראכלאזער דער עפאכע פליאצענישעד דער

 באשעפעניש דאזיקן פוץ ערשט און — ?(116ס3ם1}11קס-118 3131118)
מענטש. רעדנדיקער דער אנטשטאנען לטוף איז

 איז אבות רוקנביינלאזע אונזערע פון ריי די אפצוזוכן
 פוץ קייט די אנצוגעבץ איידער אויפגאבע, שווערערע פיל א

 זייעדע נאך מחמת רוקנביין־חיות, טיפ נם פו אבות אונזערע
 קיין פארבליבן י 7ני זענען קערפערס נקעלעטלאזע ווייכע,

 אונז קאן פאלעאנטאלאגיע די רעשטלעך; פארשטיינערטע שום
 גאך דא ווערט דערפאר צייגניש. שום קיין ליפערן נישט דא

 און אגאטאמיע פארגלייכנדיקער פון מיטהילף די וויכטיקער
 אדורך גייט עמבריאן מעגטשלעכער דער ווי היות אנטאגעניע.
 אלע פון עמבריאן דער וואט כארדולא־צושטאנד, דעמזעלביקץ

 אויכעט זיך אנטוויקלט ער ווי היות רוקנבײן׳חױת, אנדערע
 דרינגען גאסטרולא, דער פוץ שפראצל-בלעטער צוויי די פון
 אוודאי האבן עס אז געזעץ, ביאגענעטישן לויטן ארויס, מיר

88



 (¥6תזז3113 אבות-פארמען אנטשפדעכידיקע עקזיסטירט פריער
 אז פאקט, עיקרדיקער דער וויכטיק איז קודם־כל .0331ת38<136)

 פון עמבריאן דער ווי פונ^ט מענטש, פונם עטבריאן דער אויך
 איין פץ אורשפרינגלעך זיך אנטוויקלט היות, אנדערע אלע

שטאם־קעמערל דאסדאזיקע מחרת קעמערל-, איינפאכן
 בלי, װײזט — אײ־קעמערל״ "באפרוכפערטע דאס —

 שטאס״פאדם, איינקעמערלדיקער אנטשפרעכנדיקער אן אויף ספק
אן, א צ אטא ר 9 אוראלטער אן

 ע י2א ז א ל י פ ר ע יש ט ס י נ א מ אונזער פאר
 די אזוי ווי גלייכגילטיק, גאנץ לעת־עתה איבעריקנס עס איז

 ,אזן זיך וועלן מענטש פונט בוים גענעאלאגישן פון פרטים
 פילא־ דערדאזיקער פאר פעסטשטעלן. זיכערער און גענויער

היס דאז-קן פון דערקעגטעגיש וויכטיקע די גענוגט זאפיע
 קודם• שטאמט מענטש דער אז פאקט, ן ש ארי ט

 ני־ ריי לאנגער א פון דערנאך ע, פ ל א מ דער פון פ א כל
 דאזיקן פון באגרינדונג לאגישע די •חיות. בייןרוקנ דעריקערע

 מיין פון בוך זיבעטן אין 1856 שוין געגעבן איך האב כלל
 אז כלל, "דער : <427 )ז. יע" ג א ל א פ ר א מ "אלגעמיינער

 רוקנביין־היות, גידעריקערע פון אגטוויקלט זיך האט מעגט דער
 דעדוקציע• טפעציעלער א איז כאל&עס, עכטע פון קודט-כל און

 נויטװענ- לחלוטינדיקער מיט ארויס דריגגט וועלכער אויספיר,
 דעס- דער פון אינדוקציע-געזעץ אלגעמיינעם דעם פון דיקייט

צענדענץ׳טעאריע״
 פון ן ע ג נ ו ק ע ד ט נ א ע ש י ג א ל א ט ג א ע ל א 3 די

 װיכ״ אױסערגעװײנלעך געווען זענען יאר דרייסיק לעצטע די
 אנערקענונג און באשטעטיקונג ענדגילטיקער דער פאר טיק
 האבן דערהויפט כלל. פיטעקאמעטרישן דאזיקן פון

 אויסגע־ צאלרייכע פון אנטדעקונגען איבערראשנדיקע די אונז
 צו דערלויבט טערציער-תקופה דער פון זויגחיות שטארבענע
 דערדאזיקער פון אנטוויקלוגגס׳געשיכטע די גענוי דערקלערן

 אייערלייגנדיקע נידעריקסטע די פון חיות, קלאס װיכטיקסטער
 הויכט־גרו- פיר די מענטש. דעם צו ארויף ז בי מאנאטרעמען
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 לעג- פארמענרייכע די היות, פלאצענטישע די פוץ פעס
 פרימאטן און קלאען־חיות נאגערס, רויב־חיות, די פון יאנען
 וויבאלד תהומות, טיפע דורך פונאנדערגעטיילט אויס זיך ווייזן

 אכט אין נעמען נאר פארשטייער זייערע אלס וועלן מיר
 תהומות דידאזיקע עפיגאנעץ. לעבנדיקע עד־היום אך נ די בלויז
 חיבוקים שארפע די און פארשאטן פולשטענדיק אבער ווערן

 וויבאלד פארווישט, לחלוטין ווערן לעגיאנען פיר די צווישן
 אויסגעשטארבענע טערציערע, זייערע פאדגלייכן וועלן מיר

 פאר־ דער צו ביז אראפשטייגן וועלן מיר וויבאלד און אבות,
 טערציער־ עלטסטער דער פוץ געשיכטע עאצענישער נעפלטער

 אונטער- גרויסע די יאר(. מיליאן דריי פאר )ווייניקסטגס תקופה
 ארום היינט נעמט וועלכע חיות, פלאנצענטישע די פון קלאס

 בלויז פארטרעטן געווען דעמאלט איז מינים, 2500 ווי מער
 אור־ אומבאדייטנדיקע און קליינע פון צאל קנאפער א דורך

 זענעץ ״פראטעכאריאטן״ דידאזיקע אין ; חיות פלאצענטישע
 לעג־ פארשידענע פיר יענע פון שטריכץ כאראקטעריסטישע די

 זיי מעגן מיר אז פארווישט, און צונויבגעמישט אזוי יאנען
 די־ פון אבות געמיינזאמע די פאר באטראכטן רעכט מיט

 סקע־ דעמזעלביקן תוך אין אלע באזיצן זיי לעגיאנען. דאזיקע
 די פון ס י ב ע ג ן ש י פ י ט דעמזעלביקן און לעטן־געבוי

 זיך צייכענען זיי ציין? 44 מיט פלאצענטאק אורשפרינגלעכע
 אויס׳ אימפולקאמענער און גרייס קנאפער דער מיט אויס אלע

 און ענדגלידער קורצע אלע האבן זיי ;מוח ר זייע פון בילדונג
 דידא־ פון פיל בנוגע זוילן. פלאכע מיט פיס פינפפיגגערדיקע

 איז תקיפה עאצענישער דער פון פלאצענטאלן עלטסטע זיקע
 פאררעכענען זיי מ׳דארף צי ספק, אין מתחילת געווען מען

 אדער קלאען־חיות די צו נאג־חיות, אדער רויב־חיות די צו
 אונטן דארט זיך דערנענטערץ שטארק אזוי ;פרימאטן די צו
 לעג־ פלאצענטישע פארשידענע אזוי שפעטער גרויסע, פיר די

 אור- געמיינזאמער זייער ארויס דערפוץ דרינגט בלי-ספק יאבען.
 פלאצענ־ דידאזיקע שטאם־גרופע. אייגציקער איין פון שפרונג

 אוץ הרייד״פעייאד פריערדיקו אין געלעבט שויץ האבן טאלן
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 א פון יורא־תקופה דער אין אנטשטאנען ווארשיינלעך זענען
בייטל״חיות. אינזעקטנפרעסערישע גרופע

 אנטדעקונגען, פאלעאנטאלאגישע נייע אלע די פון
 בערט• די פון שטאם־געשיכטע די אויפגעקלערט האבן װעלכע

 נוגע זענען ווע,כע דייעניקע, וויכטיקסטן צום זענען חיות,
 פריער פדימאטן. די פון לעגיאן דעם שטאם, אייגענעם אונזער
 גע־ מינים דידאזיקע פון רעשטלעך פארשטיינערטע די זענען

 דער פון שעפער גרויסער דער ע, י וו י ק נאר זעלטן. גאר ווען
 /1832) דינעם טויט סאמע ביזן באהויפט האט פאלעאנטאלאגיע,

 לחלוטין זענען פרימאטן־לעגיאן דעם פון פארשטיינעדונגען קיין אז
 דעם באשריבן אליין אמת, אן וואס האט, ער בנמצא. נישט

 האט ער ;האלבמאלפע עאצענישער איין פון שארבן
 קלאעףחיה. א פון שארבן פארן אנגענומען בטעות אבער אים
 געווארן געפונען אבער זענעץ יארן צענטליקער לעצטע די אין

 האלבמאלפעס פון סקעלעטן דערהאלטענע גוט פארשטיינערטע,
 דידאזיקע צווישן ;צאל היפשער גאנץ א אין מאלפעס און

 איבערגאנגס• וויכטיקסטע אלע אנטדעקט מען האט סקעלעטן
 קייט פולשטענדיקע א פאר זיך מיט שטעלן וועלבע פארמעץ,

 צום ארויף ביז האלב־מאלפעס עלטסטע די פון אבות, פון
מענטש.

 דידאזיקע פון אינטערעסאנטסטע און בארימטסטע די
 פארשטיינערטער דער איז אנטדעקונגען פאלעאנטאלאגישע אלע

 ■!601118€״ ארומגערעדטער פיל דער מאלפעמענטש,
 מיש האלענדישער דער אנטדעקט האט עס וועלכן יאווא, פון

 ער ,1894 יאר אין א, ו ב י ד ן ע ג וו ע ליטער־דאקטאר,
 דאס !^״85108■ געזוכטער לאנג דער אינדעראמתן איז

 ציט וועלכע פרימאטן־קייט, דער אין גליד פעננדיקע פריער
 ביז מאלפעס נידעריקסטע די פון אומאיבערגעריסן איצטער זיך
 פון באדייטונג הויכע די ארויף. מענטש אנטוויקלטץ העכסט צום

 ארומגע־ איך האב אנטדעקויג איבערראשנדיקער דערדאזיקעד
 זאאלאגן• פערטן אויפן פארטראג מיין אין אויספירלעך רעדט

 קעגנווערטי• "אונזער ט. א. (1898) קעמברידזש אין קאנגרעס
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 פא״ דער מעצטש״. פונם אפשטאמוגג דער פון קענטעניש קע
 דער- אץ בילדן עס אזוי װי װײסט, װעלכער לעאגמ^לאג,

 אנטדעקוגג די באטראכטן מוז בארשטײגערונגען, די זיך האלטץ
 מחמת צופאל. גליקלעכן ספעציעל א פאר פיטעקאגטראפוס פובט
 )װיבאלד זעלטן מאלפעס די־ זיך קאנעץ בױם־באװוינערס, אלס

 טויט זײער נאך װאסער( אין ארײן צופעליק נישט פאלן זײ
פאר גינציק זעגען װעלכע אזעלכע אין געפינען

 סקעלעט. זײער פון פארשטײנערתג און דערהאלטונג דער
 מאלפעמענטש פארשטײנערטן דאזיקן פוץ אגטדעקונג דער דורך

 מאל־ דער פון אפשטאמתג מענטשגס ״דעם בכן איז יאװא פון
 זײט פאלעאנטאלאגישער דער פון אויך געװארן באװיזן פע״,
 געװען באקאנמ פריער שוין ס׳איז וױ זיכער, ארן קל$ר אזוי
 אץ אנאטאמיע פארגלײכנדיקער דער פון רעזולטאטן די דורך

אגט^געניע.



'׳

הקפיטל. זעקסטע דאם

בשמה דער פה מהות דער
 פון באגריף דעפ איבער שטודיעס מאניסטישע

 ר ע ד ן ו פ מעטאדעס ן ו א ס ע ב א ג פ י ו א ט. ס ײ ג
 פסיכאלאגישע פםיכאלאגיע. װיסנשאפטלעכער

גלגולים.

 אוג״ אתם נעמען מיר װעלכע לעבנס־דערשײנונגען, די
 אדער ן ב ע ל ן ק י ט ס ײ ג פון באגריף אלגעמײנעם טערן

 דער־ באקאנטע אונז אלע צװישן זענען פונקציעס, פסיכישע
 אינטערעסאנטסטע, און װיכטיקסטע די זײט איין ן פ שײנונגען

 רעטענישפול־ און קאמפליצירמסטע די זײט אנדער דער פון
 גײס־ אונזער פון טייל א איז גוסא נאטור די ודי היות סטע.
 האבן קאסמאלאגיע און אנטראפאלאגיע די און לעבן, טיקן

 דעד פון דערקענטעניש אמתע די תנאי א פאר אויך במילא
 פסיכאלאגיע, די באטראכטן בכן מען קאן — ע״ כ י ס 3״

 פרנ׳ פארן נשמה, דער וועגן לערע וויסנשאפטלעכע אמתע די
 אבער װעלן מיר ווען ׳, װיסנשאפטן אלע פון יסוד און דאמענט

 די ווידער איז זייט, אנדער דער פון זאך די באטראכטן
 פיז־ דער פון צי פילאזאפיע, דער פון טייל א פסיכאלאגיע

אנטראפאלאגיע. דער פון אדעד י^לאגיע,
 באגריג• נאטורמעסיקעד איר פון שוועריקייט גרויסע די

 א פאר האט פסיכאלאגיע די וואס דערין, $בער ליגט דונג
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 און ארגאניזם מענטשלעכן פון קענטעניש גענויע די תנאי
 פון ארגאן וויכטיקסטן דעם אלם ח, ו מ דעם פון קודם-פל

 -03״ גערופענע אזוי די פון רוב גרויסער דער נשמה־לעבן.
 גאר אדערי קעגטענישן, ע3קנא גאנץ אבער .באזיצן כאלאגן"
 יסודות אנאטאמישע דידאזיקע פון קענטענישן שום קיין לחלוטין

 בא- דער זיך דערקלערט אזויערנאך און — פסיכע דער פון
 נישט הערשן וויסנשאפט שום קיין אין וואס פאקט, דויערלעכער

 וועגן פארשטעלונגען אומבאגרינדעטע אוץ קעגנזעצלעכע אזעלכע
 דער אין טאקע ווי אויפגאבעס, אייגגטלעכע און תוכן איר

 אין זיך האט באגריפן פון ערבוביה דידאזיקע פסיכאלאגיע.
 שטארקער, אלץ פילן געלאזט יארץ צענטליקער ?עצטע די

 און אנאטאמיע דער פון פארשריטן גרויסארטיקע די מער וואס
 געבוי פוגם קענטעניש אונזער פארברייטערט האבן פיזיאלאגיע

נשמה־ארגאן. וויכטיקסטן פוגם פונקציעס און

 מיין לויט פארשרנג. פסיכאלאגישער פרן מעטאדעס
אינדער־ ה/ מ ש ״נ אן מ׳רופט וואס דאס, איז איבערצייגונג

דורכ־ באטראכט איך ;ג נ ו נ יי ש ר ע ד • ר ו ט א נ א אמתן
 נאםורוױסנ־ דער פון צווייג א אלם סיכ$לאגיע8 די דעם

מהאי ע. י ג א ל א י ז י פ דער פוץ אפילו און — שאפט
דער אין קאנען מיר ^ז באטאנען, פארויס איך מוז טעמא

 ווי פארשוגגס־וועגץ אנדערע קיין דערלאזן נישט פסיכאלאגיע
 בא־ די ראשית, ה. ד. ;נאטורוויסנשאפטן איבעריקע אלע אין

 די צווייטנס, ט, 5 ע מ י ר ע פ ס ק ע דעם אוץ ג נ ו ט כ א ב א
 - ע פ ס טעארעטישע די דריטנס, אוץ אנטוויקלונגס־געשיכטע,

 דע־ און אינדוקטיווע דורך זיך באמיט וועלכע ע, י צ א ל ו ק
 .אומ־ צום נעגטער מעגלעך וו^ס צוצוקומעץ מסקנות דוקטיווע
 וראש דערשיינונג. געפארשטער דער פון ת" ו ה "מ באקאנטן

 מיד מוזן דערשיינויג, פסיכישער דער פון מהות דעם שייך
 צווישן אוגטערשיד דעם באצייכענען שארף דא קודם־כל טאקע
אנשויונג. מאניסטישער און דואליסטישער דער

 אלגעמיין במעט די פסיכאלאגיע דראלימטישע
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 נשמה באטראכט נשמה־לעבן דעם וועגן אויפפאסונג הערשנדיקע
 ביידע דידאזיקע ״.0 זנ ע ״וו פארשידעבע צוויי פאר גוף און

 און איינאבדער פון אומאפהענגיק עקזיסטירן קאגען װעזנס
 ארגא־־ דער אנדערן. אן איינס געבוגדן בהכרה נישט זעבען
 )ג״שמיותדיק( ל ע י ר ע ט א מ שטערבלעך א אין גוף נישעד
 פראטאפלאזטע לעזיעדיקער פון צונויפגעשטעלט כעמיש וועזן,

 נשמה די פארבינדונגען. געשאפענע איר דורך די פון און
 )רוחייות- ל ע י ר ע ט א מ י א אומשטערבלעך אן איז דערקעגן

 טע* סודותפולע וועמעס פאקטאר, ספיריטועלער א וועזץ, דיק(
 אויפפאסויג דידאזיקע אומבאקאנט. לחלוטין אונז איז טיקייט

 פרינציפיעלער איר און ספיריטואליסטישע ריין א תוך אין איז
 אנ> מאטעריאליסטישע די זין געוויסן א אין בכן איז קעגנזאץ
 טראנסצענדענטאל צוגלייך איז אויפפאסונג דידאזיקע שויונג.

 באהויפט, זי מחמת סופראגאטוראליסטיש; און
 בא• מאטעריעלן א אן ווירקן וועלכע כוחות, עקזיסטירן עס אז

 נאטור דער מחוץ אז סברה, דער אויף זיך שטיצט זי זים;
 אימא־ אן װעלט׳/ "גייסטיקע א עקזיסטירט איר איבער און

וועלט. רוחניותדיקע טעריע-ע,
 נאטורוויסנשאפט• אונזער פסיכאלאגיע. ניסטישע1$מ

 פון סכום א אים אין זעט לעבן גייסטיקן אויפן בליק לעכער
 אנדערע אלע מיט צוגלייך זענען וועלכע לעבנס־דעדשיינובגען,

 דעט- אונטערשלאג. מאטעריעלן באשטימטן א מיט צונױפגעבונדן
 טעטיקייט, פסיכישער דער גאר פון באזיס מאטעריעלן דאזיקן

 פארלוי־ מיר וועלן דענקבאר, נישט צומאל איז זי וועלכץ אן
 קלויבן נאמען דעמדאזיקן ע. מ ז א ל פ א כ י ס פ אגרופן פיק
 אנא־ כעמישן פון אויסווייז דעם לויט ווייל דערפאר, אויס מיר
 פלאזמע־קער־ די צו קערפער דערדאזיקער געד״עדט ליז

 ארגאנישע אייווייסארטיקע פון גרופע יענער צו ה. ד. ס, ר ע פ
 לעבנס־דער* אלע פון יסוד דער זעגען וועלכע פארבינדונגען,

 נערוון- א באזיצן וועלכע חיות, העכערע די בא שיינונגען.
 דער פון דיפערגצירונג דורך איז חושים־ארגאנען, און סיסטעט

ע, מ ז א ל פ א ר וו ע 1 די אגטשטאנען ע מ ז א ל פ א כ י ס 3
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 זין דאזיקן אין איז אויפפאסונג אונזער נערוון־סובסטאגץ. די
 • י פ מ ע צוגלייך אבער איז זי מאטעריאליסטיש,

 וויסגשאפט• די מחמת ; ש י ט ס י ל א ר ו ט א נ אדן ש י ט ה י ד
 אנטדעקט נישט אינערגיץ נאך אדניו ה^ט דערפארונג לעכע

 גשמיותדיקן א אן עקזיסטירן זאלן וועלכע כוחות, אזע/כע
 שטיין זאל װעלכע װעלט״ ,רוחנױתדיקע קיין און באזיס,
גאטור. דער איבער און• נאטור דער מחוץ

 אויך איז נאטורדערשיינונגען, אנדערע מיט׳אלע צוגלײך
 באהערשבדיקן אלץ דעם אונטערגעװארפן לעבן גייטטיקע דאס

 איז געביט דאזיקן אויפן אױך ;ץ ע ז ע ג ־ ץ אנ ט ס ב ו ם
 קאסמאלאגישן העכסטן אט־דעם פון אויסנעם קיין פאראן גישט

 איייקע־ די יא לעבן גייסטיקן פון דערשיינונגען די געזעץ.
 אויך אזוי און — פלאנצן די בא אוץ פדאטיסטן מעדלדיקע

 רעפ־ זייערע רייצבארקייט, זייעד — חיות נידעריקערע די בא
 שטרעבן זייער אוץ עמפינדלעכקייט זייער לעקס״באוועגונגען,

 דורך אוממיטלבאר ארויסגערופן זענען זעלבכטדערהאלטונג צו
 קע■־ זייערע פון ע מ ז א ל פ דעד אין פדאצעסן פיזיאלאגישע

 וועל־ פארענדערונגען, כעמישע און פיזיקאלישע דורך מעדלעך,
 אדער ט, יי ק י ד ה ש ו ר י אויף אדער צוריקפירן זיך לאזן כע

 מיר מוזן דאסזעלביקע פונקט §בער ג. נ ו ס א פ ו צ אויף
 פון טעטיקייט גייסטיקער העכעדער דער בנוגע אויך באדויפטן

 אנטשטייונג דער בנוגע מענטש, פונם אוץ היות העכערע די
 פע־ ווונדערבארע די בנוגע באגריפן, און פארשטעלונגען פון

 זיך האבן דידאזיקע מחמת באוווסטזיין; און שכל פון נאמענען
 דערשײנונ־ אייגפאכערע יענע פון ארויסגעוויקלט פילאגענעטיש

 אדער צענטראליזאציע, פון מדרגה העכערע די בלויז און גען,
 זיי האט פ־נקציעס באזונדערע די בון אסאציאציע טיפערע זי

הויך. דערשטוינלעכער דערדאזיקער צו דעדהויבן
 װיסג׳ יעדער אין פםיכ$לאגיע. דעד פון באגריה

 קלארע די אויפגאבע ערשטע די אלס רעכט מיט גילט ש^ט
 האט זי וועלכן ד, געגנשטא פונם ף י ר ג א ב פון באשטימויג

 .פון לייזונג די איז וויסנשאפט שום קיין אין אבער פארשן. צו
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 דער אין ווי שודער אזוי נישט אויפגאבע ערשטער דערדאזיקער
 דער׳ מערקווירדיקער באך איז פאקט דעדדאזיקער און פסיכאלאגיע,

 בא• פוץ בילדונג דער וועגן לערע דיי ל<גיק׳ די וואס מיט,
 מיר ווען פסיכאלאגיע. דער פון טײל א גלויז אליין איז גריפן,

 פילאזאפן באדייטנדיקסטע די פון מיינוגגען אלע די פארגלייכן
 עיקרדי• די וועגן עפאכעס פארשידענע פון נאטורפארשער און
 כאאס א אין אדיין מיד פאלן פסיכאלאגיע, פון באגריפן קע
 אייגנטלעך דען איז וואס אנשויונגען. סתירהדיקסטע די פון
 סארא ? ט״ ס יי "ג צום באציונג איר איז ווי ? ה״ מ ש ״נ די

 אונ״ אזוי ווי ? " ן יי ז ט ס ו װ א ״ב דאס בעצם האט באטייט
 איז װאס ? ל״ י פ ע ״ג און ג״ נ ו ד ג י פ מ ״ע זיך טערשיידן

 דעם באגרייפן מען דארף ווי "אינסטינקט"? אזוינס
 ? ג״ נ ו ל ע ט ש ד א ״פ אזויגס איז וואס ? ן״ ל י וו ן ע יי ר ,פ

 ל"? כ "ש און ד" נ א ט ש ר א "פ צווישן פאראן איז חילוק סארא
 פארהעל• די איז ווי ? ט״ י מ ע ״ג אייגנטלעך איז וו^ס און

 און דערשײנונגען״ "גייסטיקע אלע דידאזיקע צווישן טעגיש
 אגדע• און דידאזיקע אויף תשובות די ו ר" ע פ ר ע "ק דעם

 פאדשידנאר־ זייער און זייעד קלינגען פראגעס ענלעכע רע
 פונאנדער ווייט געביט דאזיקן אין זיך גייען בלויז נישט ;טיק
 אפט נאר אויטאריטעטן, אנגעזעענסטע די פון אנשויונגען די

 וויסנשאפטלעכער דערזעלביקער און איין אפילו האט
 איי- זיין פון משן אין מיינונג זיין לגמרי געענדערט פארשעד

 פסיכאלאגישע דידאזיקע אנטוויקלונג. פסיכאלאגישער גענער
 כטן באלײ נאך װעלץ מיר וועלכע דענקער, פיל פון גילגולים

 וויי• נישט זיכער האבן קאפיטל, ־טן¥1 דאזיקן פון סוף באם
 פון ערבוביה אומגעהייערער דער צו געוועץ גורם ניק

 מער, ©סיכאלאגיע דער אין הערשט וועלכע ן, פ י ר ג א ב
געביט. וויסנשאפטלעכן אנדערן ס׳איז וועלכן אין איידער

 דער פסיכאלאגיע. סוביעקטיררע און אביעקטיררע
 דער• דעדשיינונגען, גייסטיקע פיל פון כאראקטער ספעציפישער

 געיויסע צו פאל דאזיקן אין גורם איז באוווסטזיין פונס הויפט
 נאטורוויסנשאפטלעכע אונזערע פון מעדיפיקאציעס און שנויים
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 מ$מענכ דעד ד$ איז וויכטיק באזונדעדס פארשועט־מעט^דעש.
ער ס י ו א ר ע וו י ט ק ע י ב א געוויינלעכער, דעד צו וו^ס

 ־ $ ר ט נ י א דער צוק־-?ען י$ך מוז ב^ג^כטונג ר ע כ ע ל
 ע װ י ט ק ע י ב ו ס די ד, $ ט ע מ ר ע װ י ט ק ע 9 ס

 דער אין באשטייט וועלכע בא^ב^כטוגג, אינערלעכע
 רוב דאס באוווסטזיין. אינם "איך׳ אונזער פון אפשפיגלונג
 דעמ- טאקע אויסגאנגס-פונקט פארן גענומען האבן פסיכאלאגן

 0ס?11,ס 61־20 איך״: פוגם באװוסטזײן "אוממיטלבארן דאזיקן
 קודם־בל בכן לאמיר איך. בין במילא — דעגק איך - 5"זט

 דערנאך און דערקענטעניש־וועג דאדקן אויפן בליק £ ווארפן
 דערגאנצנדיקע אים אגדערע, די באטראכטן מיר רועלן ערשט

מעטאדעס.
 )זעלבסט־באאבאכ־ םםיכ$ל$גיע אינטראספעקטיווע

 וועל• ידיעות, טייל גרעסטער ווייט דער נשמה(. דער פון טונג
 אומציי־ אין געווארן באשריבן י^ר טויזנטער זינט זענען כע

 דעדגרייכט זענען לעבן, פסיכישן אונזער רועגן ווערק ליקע
 דורך ה. ד. נשמה־פארשונג אינטראספעקטיווער דורך געווארן

 האבן וועלכע מסקנות, דורך און ת ו ל כ ת ס ה ־ ט ס ב ל ע ז
 פון פארגלייך קריטישן און אסאציאציע פון ארויסגעדרונגען

 איין לגבי דערפארונגען". אינערלעכע ״הוביעקטיװע דידאזיקע
 פון פארשובג דער לגבי פסיכ^לאגיע, דער פון טייל וויכטיקן

 בכלל וועג אינטראספעקטיווער דערדאזיקער איז ך יי ז ט ס ו וו א ב
 פאר־ מוח פונם פונקציעס די צווישן :מעגלעכער איינציק דער

 און שטעלונג באזוגדערע גאנץ א באוווסטזיין דאס בכן נעמט
 אומצייליקע פון מקור דער אנדערע אלע ווי מעד געווארן איז

 טעוח א אבער איז עס ^(. קאפ. )פארגל. טעותים פילאזאפישע
 און װיכטיקסטן פארן אויטא־אפסערוואציע די באטראכטן צו

 פון דערקענטעניש דער צו וועג איינציקן פארן איבערהויפט
 פילא־ אנגעזעענע פיל געטדן האבן עס ווי — לעבן גייסטיקן

 צו פירט און גענוגגדיק נישט איז אויפפאסוגג אזא — ז$פן
 א מחמת פארשטעלונגען. פאלשע און אומפאלק^מענע גאנץ

און דערשיינונגען, פסיכישע וויכטיקסטע די פון טייל גרויסע
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 חוש, שמיעה, )ראיה, חושים•פונקציעס די קודם־פל
 ווערן געפארשט נאד קאנען ך, א ר פ ש די אויך ווי חריח<,
 פון לעבנסטעטיקייט אנדערע יעדע ווי וועג זעלביקן אויפן

 אנאטאמישער גרינטלעכער דורך ערשטנס, בכן און ארגאניזם,
 עקזאקטן דורך צרוייטנס, ן, ע נ א ג ר א זייערע פון פארשונג

 דידאזיקע פון ס ע י צ ק נ ו פ די פון אנאליז פיזיאלאגישן
 פסיכאלאגישע "אויסערלעכע אזא דורכצופירן פדי ארגאנען.

 אב׳ אינעדלעכע די דערגאנצן צו דורכדעס און אבסערוואציע"
 קענטעגישן גרינטלעכע באזיצן אבער מען דארף סערוואציע"

 פיזיא־ און אנטאגעניע היסטאלאגיע, און אנאטאמיע דער אין
 וועגן האבן ״פסיכאלאגן״ ג. א. רוב דאס מענגש. פונם לאגיע

 קיץ אנטראפאלאגיע דער פון יסודות נויטווענדיקע אלע די
 בא. "שויאכן גאנץ א בלויז האבן אדער - נישט השגה שום

 א זיך דערווערבן צו בכוח נישט דערפאר זענען זיי גריף;
 נשמה. אייגענער זייער וועגן אפילו פארשטעלונג גענוגנדיקע

 מאמענט גינציקער נישט דערדאזיקער צו נאך קומט דעם צו
 זיך מיט שטעלט פסיכאלאגן דידאזיקע פון גופא נשמה די וואס

 קול. א פץ "פסיכע אנטוויקלטע איינזייטיק די פאר געוויינלעך
 לעצטע דאם ובכן ראסע, העכסטער דער פון ש ט נ ע מ • ר ו ט
 אנטוויקלונגס־ריי. פילאגענעטישער לאנגער א פון ד י ל ג ד נ ע

 קענ־ די נויטווענדיק איז באגרייפן, צו ריכטיק נשמה אזא פדי
 אין גלידער נידעריקערע און עלטערע צאלרייכע די פון מעניש

 דער וואס עס, זיך דערקלערט אזויארום ריי. דערדאזיקער
 ליטעראשור פסיכאלאגישער ריזיקער דער פון טייל גרעסטער

 אינטראס• דער מאקולאטור. ווערטלאזע ווי נישט מער היינט איז
 נויטװעג- און ווערטפול העכסט געוויס איז מעטאד פעקטיווער

 דערגאנ־ און מיטווירקונג די דורכאויס אבער ברויך זי דיק,
מעטאדעס. איבעריקע די פון צונג

 זיך האבן עס רייכער וואס פסיכאלאגיע. עהזאקטע
 צווייגן פארשידענע די אנטוויקלט ה. י. ^צ-טן פץ משך אין
 האבן עם מער וואס דערקענטעניש־בוים, מענטשלעכן דעם פין
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 באזונדערע די פון מעטאדעס פארשידענע די פארפולקאמט זיך
 דיד^זיקע שטרעבונג, די געוואקסן איז מער אלץ וויסנשאפטן,
 פון הילף דער מיט ה. ד, ט, ק א ז ק ע מאכן צו וויסגשאפטן
 מעגלעך ווייט ווי דערשיינונג די אונטערצוזוכן דערפארונג

 און קלאר געזעצן געשטיצסע זיי אויף די און ר, ע י ו נ ע ג
 פארמולירן. צו מאטעמאטיש מעגלעך ווייט ווי שארף,

 קליי־ גאנץ א אין געווען מעגלעך נ$ר ז א■ דורכצופירן אטא־דאס
 אין קודם״כל און וויסנשאפט, מענטשלעכער דער פון טייל נער

 וועגן דערעיקרשט זיך האנדלט עס וועלכע בא לערעס, יענע
 דער אין מאטעמאטיק, דער אין ובכן גרייס־אויסמעסטונגען,

 געביטן פיל אין בכלל און מעכאניק דער אין אסטראנאמיע,
 טאקע װערן וויסנשאפטן דידאזיקע כעמיע. און פיזיק דער פון

 אקעגן־ ס". ע ר ע ל ע ט ק א ז ק "ע אלם באצייכנט דורכדעם
 ווי־ טעותים, צו בלויז פירט און ריכטיק נישט עס איז זשע

 אלם נאטורוויסנשאפטן אלע אפטמאל באטראכט מעץ באלד
 װיסנ־ אנדערע אנטקעגן זיי שטעלט מען און ע״ ט ק א ז ק ״ע

 אזויגערופענע די אדער היסטארישע די איבערהויפט שאפטן,
 הומאניס• דידאזיקע ווי אזוי פונקט וויסנשאפטן. הומאניסטישע

 דער פון טייל גרעסערע די אויך קאן וויסנשאפטן, טישע
 דער• עקזאקט; באמת ווערן באהאנדלט נישט נאטורוויסנשאפט

 ווי־ איר אין און ביאלאגיע, דעד בנוגע דאס גילט הויפט
 פסיכאלאגיע די ווי היות פסיכאלאגיע. דער בנוגע — דער
 בשותפות- האבן בכלל זי מוז פיזיאלאגיע, דער פון טייל א איז

 מוז פסיכאלאגיע די דערקענטעניש־וועגן. פונדאמענטאלע דיקע
 אויספארשן — באאבאכטונג און דערפארונג דורך — קודםיכל

 און לעבן, בסיכישן פון דערשיינונגען פאקטישע די גענוי
 דורך געזעצן פסיכאלאגישע די זיי פון ארויסדרינגען זי מוז דאן

 מעגלעך ווייט ווי און מסקנות דעדעקטיווע און אינדוקטיווע
 די איז טעמים פארשטענדלעכע לייכט צוליב פארמולירן. שארף

 זעלטן זייער נאר גופא פארמולירונג מאטישע ע ט א מ
 אין בלויז דורכגעפירט זי איז דערפאלג גרויס מיט ;מעגלעך

װײס דער ביי חושים-פיזיאלאגיע; דעד פון טייל קליינער א
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 לגמרי זי איז געהירףפיזיאלאגיע דער פין טייל גרעסטער
אנווענדבאר. גישט

 פסיכאלאגיע, דער פון טייל קליינע א פסיכאפיזיק.
 פארשונגס־מעטא־ ,עקזאקטע״ די פאר צוגענגלעך איז וועלכע

 און שטודירט פלייסיק זייער יאר צוואנציק זינט ווערט דעס,
 באזונדערער א פון מדרגה דער צו געווארן דערהויבן איז

 אירע ק. י ז י פ א כ י ס פ באצייכענונג דער אונטער זויסנשאפט
 און כנער ע פ ר א ד א ע ט פיזיאלאגן די באגרינדערס,

 צוערשט געפארשט האבן ר, ע ב ע וו ך י ר נ יי ה ערנסט
 אויסערלעכע, די פון עמפינדונגען די פון אומאפהענגיקייט די

 האבן דערהויפט רייצונגען, ווירקנדיקע חושים־ארגאנען די אויף
 רייץ־ די צווישן פארהעלטעניש פמותדיקע די געמאסטן זיי

 עמפינ־ ארויסגערופענע די פון אינטענסיווקייט די און קראפט
 עמפינד־ ארויסצורופן פדי אז אויסגעפרנען, האבן זיי דונגען.

 )די רייץ־קראפט מינימאלע באשטימטע א נויטיק איז לעכקייט
 פון ענדערונג אן זיין צו גורם פדי אז און *רײץ־שװעל״ץ

 אין רייץ־קראפט די מוז עמפינדונג, עקזיסטירנדיקער שוין דער
 "אונטערשידס־שוועל"(. )די ווערן געענדערט מ$ס אגעוויסער

 מוסקול־ ,שמיעה )ראיה, חושים־שפירוגגען וויכטיקסטע די פאר
 עמ׳ די פון ענדערונג די אז ^געזעץ, דאס גילט עמפינדונגען(

 דא. פון רייץ-קראפט. דער צו פראפארציאנעל איז פינדונגען
 ארויס־ ר ע נ כ ע פ האט געזעץ״ ״וועבערישן עמפירישן זיקן

 געזעץ/ ״פסיכאפיזיש זיין וועג מאטעמאטישן אויפן געפירט
 געא׳ אין וואקסן עמפינדונגס־אינטענסיווקייטן די וועלכן לויט

 ווי געזעץ, פעכנערישע קע דאסדאז פר^גרעסיע. מעטרישער
 אטא־ םיל זײער זענען ״געזעצן״ פסיכאפיזישע אגדערע אויך
 עק׳ זייער אין געצווייפלט אפט האט מען און געווארן קירט

זאקטקייט.
 עג. אויפפאלנדיקע די פסיכאלאגיע. סארגלייכנדיקע

 הע־ די פון און מענטש פוגם לעבן גייסטיקן צווישן לעכקייט
 מענטש מיטן אמנאענטסטן די פון באזונדערס — חיית כערע

 ס׳רוב פאקט. אלטבאקאנטער אן איז - זויגחיות פארקרובישטע
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 ממשותדיקז שום קיין נישט עד־היום נאך זעען גאטורפעלקער
 דערשייבונגען. פסיכישע רייען צוויי דידאזיקע צווישן אונטערשיד

 היות־פאבולעס, פארשפרייטע איבעראל די דאס באווייזן עס ווי
 גילגול־הנשמות. וועגן פארשטעלונגען אדן מעשיות אלטע די

 זענען אלטערטום קלאסישן פין פילאזאפן מייסק די אויך
 צווישן אנטדעקט נישט ה^בן און דערין איבערצייגט געווען

 ממשותדיקן שום קיין פסיכע חיהשער און מענטשלמער דער
 ערשטער דער זיך האט וועלכער פלאטאן, אפילו אונטערשיד.

 גוף צווישץ אונטערשיד פונדאמענטאלץ דעם דורכצופירן באמיט
 דורכוואנדערן געלאזט גילגול־הנשמות זיין אין האט נשמה, און

פון גופים פארשידענע דורך נשמה איין־און־דיזעלביקע
 דעם האט וועלכעס קריסטנטום, דאם ערשט חיות. און מענטשן
 דעם מיט צונויפגעבונדן ענג אומשטערבלעכקייט אין גלויבן
 פונאנ־ פרינציפיעלע די דורכגעפירט האט גאט, אין גלויבן

 נשמה מענטשלעכער אומשטערבלעכער דער צווישן דערשיידונג
 גלויבן דערדאזיקער נשמה. חיהשער שטערבלעכער דער און

 פילאזאפיע דואליסטישער דער אין באטייט א באקומען האט
 דעקארט ; (1643) ן ט ר א ק ע ד פון איינפלוס דעם אדאנק

 נשמה, אמתע אן האט מענטש דער נאר אז געהאלטן, האט
 דער" חיות די ;ווילן פרייען און געפיל באזיצט ער ה, ד.

 און ווילן אן מאשינען אויטאמאטן, אים, לויט זענען, קעגן
 — פילאזאפן מייסטן די האבן אן דעמאלט זינט פון געפילן.

 פסי" דאס פארנאכלעסיקט אינגאנצן — גופא קאנט אפילו און
 פסיכאלאגישן זייער באגרעניצט און חיות די פון לעבן כישע

 הויפטזעכ־ דידאזיקע ;מענטש אויפן אויסשליסלעך שטודיום
 גע* נישט האט מע־טש פונם פסיכאלאגיע אינטראספעקטיווע לעך

 פארגלייכונגס״מעטאד פרוכטבארן דעם זיך, פארשטייט קענט,
 אנטוויקלונגס׳שטאפל נידעריקץ זעלביקץ אויפן געבליבן איז און

 האט ע י וו י ק איידער מענטש, פונם מארפאלאגיע די וואט
 אויפגע־ דורכדעם און אנאטאמיע פארגלייכנדיקע די געשאפן

 "פילאזא־ א פון מדריגה דער צו וויסנשאפט דידאזיקע הויבן
נאטורוויסנשאפט". פישער
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 אינטערעס װיסגשאפטלעכער דער חירת־פסיכאל^גיע.
 ערשט אויפגעלעבט ה$ט חיה דער פדן לעבן פסיכישן פארן

 צוזאמענ- אין ה. י. ־טןx^^^¥ פון העלפט צווייטער רער אין
 ז$$ל$גיע סיסטעמאטישער דער פון פ^רשריטן די מיט האנג

 $פ־ די געווירקט האט $נרעגנדיק ספעציעל פיזיאלאגיע. און
 די איבער באטראכטונגען אלגעמיינע : ריימארוסן פון האנדלינג

 טיפע א $בער (.1760 )האמבורג חיות די פון אינסטיגקטן
 דורך געווארן מעגלעך ערשט איז פארשונג וויסנשאפטלעכע

 דערדא־ פיזיאלאגיע. דעד פון רעפארם ס ר ע ל י מ ן הא יא
 דעם ארומגענומעץ ה^ט וועלכעד בי^ל^ג, גייסטרייכער זיקער

 מארפאל^גיע די נאטור, $דג$נישער דער פון געביט נצן4ג§
 ק־ ע די איינגעפירט ערשטער דער האט פיזיאל^גיע, די ווי

 אין עקס״ערימעיט און באאבאכטונג פון י ס ע אד ט ע מ ע ט ק א ז
 פאר׳ אופן געייאלן א אויף גלייכצייטיק זיי און פיזיאלאגיע דעד

 האט ער ; ס ע ד $ ט ע מ פארגלייכנדיקע די מיט בוגדן
 פסיכישן אויפן ^גגעווענדעט אזוי טינקט מעטאדעס די^זיקע

 מוח־טעטיקייט( חושים, ששראך, )אויף זמען ברייטסטן אין /עבן
 זעקסטער דעד לעבגה-דערשיינונגען. אנדערע אלע אויף װי

 פיזיאלאגיע״ מענטשלעכער דער פון "האנטבוך זיין פון באגד
 אנטהאלט און "נשמה־לעבך ד$ם ס&עציצל באהאנדלט (1840)

 פסי* וויכטיקטטע די פון אוצר ג$נצן א זייטן 80 זיינע אויף
'באטראכטונגען. כאלאגישע

 אויס־ פרוכטבארער דער פאר פעלקער־פסיכ^ל^גיע.
 העבסט עס איז פסיכאלאגיע פארגלייכגדיקער דער פון בילדונג
 פארגלייכג• דער אין באגרעניצץ נישט זיך מ׳ז^ל אז וויכטיק,

 אויך נאר חיה, און מענטש אויף אויסשליסלעך קריטיק דיקער
 גייס* אין מדרגות פארשידענע די גלייכצייטיק דער?ןעגען צו

 דודכדעם ע׳רשט קאטעגאריעס. צװײ דיד^זיקע פון לעגן טיקן
 לאגגער דער פון דערקענטעניש קלארע די טיד דערגרייבן

 פירט וועלכע אגטוויקלונג, פסיכישעד פון ר ע ט יי ל ־ ל פ $ ט ש
 לעבנש• אייגקעמערלדיקע נידריקסטע, די פון איבעררייס $ן

 בראש. מענטש דעם מיט זויגחיות די צו ארויף פיז פ^דמען
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 זייער מדרגות יענע זענען גופא מין מענטשלעכן דעם אין אויך
 ״שטאם״ פסיכאלאגישן דעם פון פארצװײגונגעץ די און אנזעעװדיק

 צװישן חלוק פסיכישער דער פארשידנארטיק. העכסט זענען בוים״
 א איז מדרגה העפסטעד דער פון נאטור־מענטש װילדסטן דעם

 איגע־ בכלל װערט עס ווי גרעסער, פיל נאך — ק^לאסאלער
 אמת דאזיקן פוץ דערקענטעניש ריכטיקער דער אין נומען.

 זײער ה. י. צ׳טן1צ פון העלפט צװײטער דער אין זיך האט
 ל־ י וו י ד ן ו פ די״אנטראפאלאגיע אנטװיקלט האםטיק

 עטנאלאגיע פארגלײכנדיקער די און ץ(, ט ײ װו ר״ ע ק ל ע פ ע ד
 פסיכא״ גאנצער דער פאר באדײטזגג הויכע א באקומען האט

 רוי־ אנגעזאמלטער ריזיקער דער איז אבער לײדער לאגיע.
 קריטיש גענוג נישט ג$ך װיסנשאפט דערדאזיקער פון שטאף

געװארן. באארבעט
 מעטאדעס אלע צװישן פםיכאלאגיע. אנטאגענישע

 אמװײ• און פארװארלאזט אממערטטן איז פסיכאלאגיע דער פון
 אנטװיקלונגס׳גע׳ די עד־הױם אנגעװעגדט ניקםטן

 דערדאזי- גראד קאן דאך און נשמה; ר ע ד ץ ו פ ע ט כ י ש
 זיכערסטן און קירצסטן צום אונז װעג באטרעטענער זעלטן קער

 פסיכאלאגישע די פון אורװאלד פינצטערן דעם פון ארריספירן
 קל$רן א געבץ אונז קאן און טעותים און דאגמעס פאראורטײלן,

 ווי פראגעס. פסיכאלאגישע װיכטיקסטע די פון פיל אױף בליק
 אנטװיקלונגס־ ארגאנישער דער פון געביטן אנדערע אלע אין

 הויפט־צװײגך צװײ די רא אױך איך אונטערשײד געשיכטע,
 אין מאל ערשטן צום אויפגעװיזן האב איך מציאות װעמעם

 שטאם־ די און )אנטאגאניע( עמבריא־געשיכטע די : 1866 יאר
 פארשט פסיכאגעניע אינדױױדועלע די )פילאגעגיע(. געשיכטע

 נשמה דער כון אנטװיקלונג ביסלעכװײזע און בהדרגהדיקע די
 דערקענטע־ דער צו שטרציט און פערזאן אײנצלנער דער אין
 דער׳ פון סבות די באצײכענען װעלכע געזעצן, די פון ניש

 דער פון געביט וױכטיקן איין אין אנטװיקלונג. דאזיקער
 יארן טויזבטער זינט שוין מען האט פסייכאלאגיע מענטשלעכעד

ראציאנעלע די מחמת ;פרט דאזיקן אין אויפגעטון פיל זײער
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 טעא׳ דערצו, שטרעבן געמוזט פונלאנג שוין האט פעדאגאגיק
 געשטאלטעט און אנטװיקלט עם אזוי ווי באקענעץ, צו רעטיש

 זי אויסבילדונג הארמאבישע װעמעס נשמה, קינדישע די זיך
 האבן פעדאגאגץ רוב דאס אבער דורכפירן. פראקמיש דארף

 זײ זענען שול, אידעאליסטיש־דואליסטישער דער צו געהערט
 אמאליקע אלע מיט אויפגאבע זײער צו צוגעטרעטן טאקע

 ערשט פסיכאלאגיע. ספיריטואליסטישער דער פון פאראורטײלן
 דערדאזיקער לעבן האבן יארן צענדליקער לעצטע די זינט

 אויך מעטאדעס נאטורװיסנשאפטלעכע די ריכטונג ראגמאטישער
 באמיט מען באדײטונג•, גרעסערע א דערגרײכט שול דער אין
 קינדישער דער פון אפשאצונג דער ביי אויך מער, איצט זיך

 אנטװיקלונגס־טעןןריע. דער פון פרינציפן די אנצוװענדן נשמה,
 נשמה קינדישער דער פון רוי־מאטעריאל אינדיװידועלער דער
 על״ פרן ירושה דורך געװ^רן געגעבן לכתחילה שוין איז

 דאנקבארע די האט דערצױנג די ;פארעלטערן און טערן
 מאראלישע און בילדונג אינטעלעקטועלע דורך אויפגאבע,

 נשמה דערדאזיקער פארזיכערן צו צופאסונג, דורך ובכן השפעה,
 פריס־ אונזער פון קענטעניש דער פאר אויפבלי. פולן דעם
 יסוד דעב געלײגט ערשט האט אנטװיקלונג פםיכישער טער

 ארבעט אינטערעסאנטער זײן אין פרעיער װילהעלם
 גײסטיקער דער איבער באאבאכטונגען קינד, פונם נשמה ״די

 פאר לעבנס׳יארן״. ערשטע די אין מענטש פונם אנטװיקלונג
 מעטא־ און שטופעס שפעטערדיקע די פון דערקענטעניש דער

 סך א נאך בלײבט פסיכע איגדױוידועלער דער פון מארפאזעס
 ביאגענעטישן פון אנװענדונג קריטישע ריכטיקע, די ;טון צו

 װיסנשאפטלעכן פארן פיר־שטערן דער דא אויך װערט גרונטגעזעץ
 פון בוי דער קרעל, הערמאן )פארגל. זאך. דער פון פארשטײן

(1900 נשמה, מענטשלעכער דער

 פסי־ דער פאר אויך פסיכאל^גיע. פילאגענעטישע
 איז וויסנשאפטן, ביאלאגישע אנדערע אלע פאר װי כאלאגיע,

 װען מאמענט אין תקופה, פרוכטבארע נייע, א אנטשסאנען
 איר בנוגע אנװענדן גענומען ה§ט דארװין טשארלז
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 זיבעטע דאם אנטוויקלונגס-טעאריע. דער פץ פרינציפן זיינע
 א:ט• דער "וועגן ורערק עפאכעמאכנדיק זיין מוין קאביטל
 " נ י א דעם געווידמעט איז (1859) מינים״ די פרץ שטייונג

 פרן אינסטינקט דער אז דארט, באווייזט דארווין ט. ק נ י ט ס
 אריך פאלט לעבנס־טעטיקייטן, אנדערע אלע מיט צוגלייך היות,

 אנט• היהטארישער פוץ געזעצן אלגעמיינע די אונטער ארונטער
 חיות־ פארשידענע די פון אינטטינקטן ספעציעלע די וויקלונג.

 דידאזיקע און ג, נ ו ס א פ ו צ דורך זיך פארענדערץ מינים
 די אויף בירושה איבער גייען שנויים" "דערווארבענע
 איבערגע־ און דערהאלטונג דער בא דורות; נאכקומענדיקע

 פארן "קאמף דער אויף טרעט אינסטינקטן די פון שטאלטונג
 דער בא ווי האדעווער, א פון ראלע דערזעלביקער אין קיום"

 טעטיקייט. פיזיאלאגישער אנדערער יעדער פון טראנספארמאציע
 דא־ זיין אנטוויקלט ווערק פיל אין שפעטער האט ן י וו ר א ד

 גע־ דיזעלביקע אז אויפגעוויזן, און אנשויונג עיקרדיקע זיקע
 ארגא• דער גאד אין הערשן אנטוויקלונג גייסטיקער פון זעצן

 אויך און חיות די בא ווי מענטש, באם אזוי — וועלט נישער
 וועל־ וועלט, ארגאנישער דער פון איינהייט די צמחים. די בא
 גילט רונג,3אורש בשותפותדיקן זייער מיט זיך דערקלערט כע

 דעם פון לעבן, גייסטיקן פון געביט גאנצן פארן אויך בכן
מענטש. צום ארויף ביז ארגאגיזם איינקעמעדלדיקן איייפאכסטן,

 פסיכאלאגיע דארווינס פון אנטוויקלונג ווייטערדיקע די
 פון געביטץ איינצלנע די אויף אנווענדונג ספעציעלע איר און

 ענג• אויסגעצייכבטן דעם מיר פארדאנקען לעבן גייסטיקן דעס
 ליידער ז. ע נ א מ א ר ש ז ר א ש ז ד נאטורפארשער לישן
 פארענ־ גע/אזט נישט זיינער טויט פריער צו דער אים האט
 גלײכ־ געזאלט ס׳האבן וועלכן אין ווערק, גדויסע דאם דיקן

 פארגלייכנדי" דער פון טיילן אלע ווערן באריקזיכטיקט מעסיק
 אנטוויק• מאניסטישעד דעד פון זין אין — פסיכאלאגיע קער

 ווערק, דאזיקן פון ביבער דערשינענע צוויי די לונגס־טעאריע.
 פסי־ גאיצער דצר פון חיבורים ווערטפולסטע די צו געהערן

 פון פרינציפן די מים הסכם אין ליטעראטור. כאלאגישער
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 דארט זענען נאטורפארשונג מאניסטישער מאדערנער אוגזער
 וויכטיקסטע די איינגעסדרט און צונויפגעקליבן ערשטנס
 אבסערוואציע דורך יארן טויזנטער זינט זענען וועלכע פאקטן,

 פסיכא- פארגלייכנדיקער פון געביט אויפן עקספערימענט און
 די" זענען צווייטגס ;געווארן פעסטגעשטעלט עמפיריש לאגיע

 • קרי ר ע וו י ט ק ע י ב א מיט אויסגעפרוווט פאקטן דאזיקע
 ארויסגע- זענען דריטנם און ;גרופירט צוועקמעסיק און טיק
 וויכטיקסטע די בנוגע מסקנות שכלדיקע אזעלכע די פון פירט

 פאר• פולשטענדיק זיך לאזן וועלכע פראבלעמען, פסיכאלאגישע
 ערשטער דער וועלטבאנעם. מאניסטישן אונזער כיט אייניקן

 טראגט וועלכעס (,1885 )לייפציק ווערק ר^מאנעזס באגד.פון
 גיט חױת-קיניגרײך״ אין אנטװיקלונג גײםטיקע ״די טיטל: דעם
 דעם פון אנטוויקלונג פסיכישער פון בילד אמתדיק אן אונז

 און עמפינדונגען פשוטסטע די פון אנהויבנדיק חיות־קיניגרייך,
 פולקאמענ־ די צו ביז חיות נידעריקסטע די פון אינסטינקטן

 העכסט די בא שכל און באוווסטזיין פון דערשיינונגען סטע
 פיל אויך זיך געפינען באנד דאזיקן אין חיות. אנטוויקלטע

אינ דעם "וועגן כתב׳יד איבערגעלאזטן דארווינס פון אויסצוגן
 וואס אלעס, פון זאמלונג פולשטענדיקע א אויך ווי סטינקט׳/
פסיכאלאגיע. פון געביט אויפן אנגעשריבן האט דארווין

 "די באתאנדלט ווערק ראמאנעזס פון טייל צווייטע די
 פון אורשפרונג דעם און מענטש פוגם אנטוויקלונג גייסטיקע

 שארפזיניקער דער (.1893 )לײפציק פעיקייט" מענטשלעכער דער
 ז י ס׳א אז באיוייז, איבערצײגנדיקן דעם דא גיט פסיכאלאג

 ר ע י ר א ב פסיכאלאגישער ן יי ,ק ן א ר א פ נישט
 דענקן באגריפלעכע ד^ס חיה; און מענטש ישן וו צ

 מענטש באם אנטוויקלט זיך האבן אבסטראקציע-פעיקייט די און
 געדאנ־ פון פארמדרגות נישט־באגריפלעכע די פון ביסלעכווייז

 פארקרובישטע נאענטסטן צום די בא פארשטעלונגען און קען
 שכל, מענטש, פונם טעטיקייטן גייסטיקע העכסטע די זויגחיות.
 פון אנטשטאנען זענען ן יי ז ט ס ו וו א 3 און ^פראן
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 פר־מאטן די בא טעטיקייטן פסיכישע נידעריקערע עבלעכע
 קיין נישט באזיצט מענטש דער האלב׳מאלפעס(. אין )מאלפעס

 אים אויסשליסלעך זיין ז$ל װעלכע טעטיקײט״, ״גייסטיקע איין
 אונטערשיידט לעבן גייסטיק נאנץ זיין ;אייגנטימלעך אליין

 פאר" נאענטסטן צרם די פרן לעבן פכיכישן דעם פרן זיך
 אין נישט אבער מדרגה, דער אין נאר זויגחיות קרובישטע

איכות. אין נישט כמות, אין נאר ובכן מין, זרעם
 נישט דא זאל מעטאמארפאזעס. פסיכ$ל$גישע

 געוויסע וואט דערשייברנג, מערקווירדיקע א ווערן דורכגעלאזט
 גע־ א ארגז גיבן פילאז$פן ארן נאטורפארשער באדייטנדיקע

 אייעטימלעכער אן אין באשטייט זי באטראכטן. צר לעגנהייט
 פון פארבייטרגג דער אין פרינציפן־ענדערונג, פילאזאפישער

 שפעטערדיקן א אויף שטאנדפונקט ן ש טי ס ני א מ תחילתדיקן
 אזא פון ביישפיל אינטערעסאנטסטן דעם ן. ש י ט ס י ל א ו ד

 פיל$־ קריטישער אלס ט. נ א ק ל ע ו נ א מ ע ארנז גיט גלגול
 דריי די אז איבערצייגרנג, דער צו געקומען קאנט איז זאף

 אומ׳ און פרייהייט גאט, : ם ז י צ י סט י מ פון ן ט כ א מ ס י ו ר ג
 זע• — שכל״ ם ע נ יי ר ״פון דאגמען אלם — שטעדבליכקייט

 דער־ ט נ א ק ר ע ש י ט א מ ג א ד דער ארמבאווייזבאר. נען
 געשפעג• דריי דידאזיקע אז אויסגעפונען, שפעטער האט קעגן

 פראק• פון "פאסטרלאטן די זענען מענטשהייט דער פון סטער
 מער וואס נויטווענדיק. אזעלכע אלם זענען און שכל" טישן

 פרעדיקט ר ע נ א י ט נ א ק א ע נ די פון שול אנגעזעענע די
 רע• איינציקע די אלם קאגטך/ צו "אומקער דעם היינט ארנז
 מעטא־ מאדערנער דער פון ווירוו^ר שרעקלעכן דעם פון טרנג

 ארמגליק• און דראסטישע די ארויס טרעט קלארער אלץ פיזיק,
 צװישן אישױרנגען, פרינציפיעלע ביידע די פרן סתירה לעכע

אהער. און אחין געוואקלט זיך האט קאנט וועלכע
 בא• די פון איינעם פאר אן איצט גייט דייטשלאנד אין

 לײפ- אין ט ד נ ו וו ם ל ע ה ל י וו פסיכאלאגן דייטנדיקסטע
 ער האט פילאז^פן אנדערע פון מערהייט דער לגבי ציק,

גריגטלעכע א ב^זיצט ער וואס יתרון, אומשאצבארן דעמדאזיקן
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• א ל א י יו פ און אנאטאמישע ע, ש י ג א ל א א ז
מ ל ע ה פון שילער אוץ אסיסטענט אלם בילדונג. ע ש י ג
 אנ־ צוגעוווינט באצייטנס שוין ט ד נ ו וו זיך ה$ט ן, צ ל א ה

 גאנצער דער אין כעמיע אוץ פיזיק פון פרינציפן די צוווענדן
י מ ץ א ה א י פון ביישפיל לויטן — אויך אוץ פיזיאלאגיע,

 אלגע דער פון טייל א אלם פסיכאלאגיע, דער אין — ר ע ל
 שטאנד־ דאזיקן פון טאקע ארויסגייענדיק פיזיאלאגיע. מיינער
 ווערט• זייגע 1853 יאר אין פארעפנטלעכט ווונדט האט פונקט,

 חיהשעו און מענטשלעכער דער איבער "פארטר^גן פולע
 ער פירט הקדמה, דער אין באמערקט אליין ווונדט ווי נשמה".

 וויכטיקסטע די אז באווייז, דעם אדורך ווערק דאזיקן אין
 ט־ ס ו וו א ב מ ו א דער אין פאר קומען טעטיקייטן גייסטיקע

 - נ יי א ״אן אפ אונז עכנט ער אוץ ה, מ ש נ ר ע ק י נ י ז
א ארבעט וועלכער ם, ז י נ א כ ע מ יענעם אין בליק

 די נשמה דער פון הינטערגרונט אומבאוווסטץ דעם אין בער
 איינדרוקן". אויסערלעכע די פון שטאמען וואס אגרעגונגען,

 זייט ווערטפולסטע און וויכטיקסטע די אבער איז מיר פאר
 מאל ערשטן צום דארט מ'האט וואס דאס, ווערק ווונדטס פון

 קראפט דער פוץ דערהאלטונג פון געזעץ דאס אנגעווענדט
 ריי גאנצער א מיט געשטיצט עס און געביט פסיכישן אויפן

עלעקטראפיזאלאגיע. דער פון פאקטן
 פארעפנט- ט ד נ ו וו האט (1892) שפעטער יאר דרייסיק

 איבערגעאר־ פולשטענדיק און קירצערע כיל צווייטע, א לעכט
 מענטשלעכער דער איבער "פארטראגן זיינע פוץ אויפלאגע בעטע

 ערשטער דער פון יסודות וויכטיקסטע די נשמה". חיהשער און
 $־ מ אמאליקער דער :פארווארפן לחלוטין זענען אויפלאגע

 ו• ד ריין א אויף פארטוישט איז שטאנדפונקט ר ע ש י ט ס י נ
 צווייטער דערדאזיקער צו הקדמה דער אין ן. ש י ט ס י ל א

 ביס- און פאמעלעך ערשט אז אלייך ט ד נ ו וו זאגט אויפלאגע
 טעותים פוגדאמענטאלע די פון באפרייט זיך ער האט לעכווייז

 יארן זינט שוין האט ער אז און אויפלאגע, ערשטער דער פון
,חטאת א פאר זיינע ארבעט ערשטע יענע "באטראכט
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 מיץ א ווי אראפגעשווערט אים "אויף האט זי אז נעורים/
 אפצו־ אים איז עס ווי געגארט תמיד האט ער וועלכן ב, ו ח

 פרינציפיעלע די זיך זענען טאקע אינדעראמתן און צאלך
 "פאר• די פון אויפלאגעס ביידע אין אנשויונגען פסיכאלאגישע

 אויפלאגע ערשטער דער אין :סותר פולשטענדיק טראגן"
 — אנשויויגען מאניסטישע און מאטעריאליסטישע ריין הערשן

 ספיריטוא־ און דואליסטישע — אויפלאגע צווייטער דער אין
 אלם באהאנדלט ע י ג ל א כ י ס פ די ווערט דארט ליסטישע.

 די ווי געזעצן דיזעלביקע לויט ט, פ א ש נ ס י וו ר ו ט א נ
 י^ר דרייסיק ;טייל א בלויז איז זי וועלכער פוץ פיזיאלאגיע,

 ריין א געווארן פטיכאלאגיע די אים פאר איז שפעטער
 אביעקטן און פרינציפן וועמעס ט, פ א ש נ ס י וו גייסטיקע

 דעפ נאטודוויסנשאפט. דער אין ווי אנדערש לחלוטין זענען
 זיין אין תשובה-טון ד^סדאזיקע געפינט אויסדרוק שארפסטן

 וועלכן לויט עליזם, פאראל פסיכ^פיזישן פון פרינציפ
 געווי• א אמת, אגטשפרעכט, דערשייגוגג פיזישער "איטלעכער

 4$אומ ביידע אבער זענען דאך — פראצעס״ פיזישער סער
 אין זיך צווישן נישט שטייעץ אוץ אנדערץ פון איינס הענגיק

 דערדאזי־ קויזאל־צוזאמענהאנג. נאטירלעכן קיין
 נאטור נשמה, און גוף פון דואליזם פולשטענדיקער קער
 לעבהאפטיקסטן דעם זיך, פארשטייט געפונען, האט גייסט, און

 גע• איז און שול־פילאזאפיע הערשנדיקער דער פון בייפאל
 פאר־ באדייטונגספולער א אלם געלויבט איר דורך ווארן
 דער־ זיך האט עס וואס דעם, צוליג נאך דערהויפט — שריט

 האט וועלכער נאטורפארשער, אנגעזעענער אזא געווען מודה צו
 אונזער פון אנשויונגען להיפכדיקע די פארטיידיקט פריער

 ווי מער שוין שטיי גופא איך ווי היות מוניזם. מאדערנעם
 שטאנדפונקט "באגרעניצטך לעצטן דאזיקן אויפן יאר כ׳ופציק

 געקאנט נישט אנשטרענגונגען בעסטע מיינע קעגן זיך האב און
 די האלטן בכן איך מוז באפרייען, אים פון אופן בשום

 ריכ• די פאר ט ונד וו פיזיאלאג יונק דעם פון ״ױגנט״זינד״
 פארטיידיקן ענערגיש זיי מוז און נאטור-דערקענטעניש טיקע
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 פילאזאף אלטן דעם פון אגשויוגגען להיבוכדיקע די אנטקעגן
ט. ד נ דו

 בומ• טיפער ענלעכער פין ביישפיל איגטערעסאנטער אן
 נאטור• בארימטסטע צוויי די פאר זיך מיט שטעלן וואנדלונג
 מעטא׳ די ד. נ א מ יי ר • א ו ב דיו און וו א כ ר י װ ר. פארשער,

 דא דארפן עיקר־אנשויונגען פסיכאלגישע זייערע פון מארפאזעס
 ביידע די ור$ס דעם, צוליב בפרט ווערן דורכגעל^זט נישט

 א געשפילט יאר 40 פון משך אין האבן ביאלאגן בערלינער
 אוניווערזי־ דייטשישן גרעסטן אין ראלע באדייטנדיקע העכסט

 טיפן א אויסגעאיבט אומדירעקט, אויך ווי דירעקט, אוץ טעט
 " ר י וו ף ל א ד ו ר לעבן. גייסטיקן מאדערנעם אויפן איינפלוס

 צעלולאר" דער פון באגריגדער פארדינסטפולער דער וו, § כ
 וויסנשאפטלע- זיין פון צייט בע&טער דער אין איז טע^ריע,

 דערהויפט ה., י. x^x פרן העלפט דער )אדום טעטיקייט כער
 געווען .(1856—1849 טון װירצבורג אין אויפהאלט זיין בעת

 איינער אלס אנגעגאנגען דעמאלט איז ער ט. ס י נ $ מ ריינער
 אויפוואכנדיקן דעם פון פארשטייער באדייטגדיקסמע די פון
 אויפגע" 1855 יאר אין איז וועלכער ם", ז י ל א י ר ע ט א "מ

 "קראפט וועדק בארימטע צוויי דורך ארענע דער אויף טרעטן
 "קעלער־גלריבן און ר, ע נ כ י ב ק י וו ד ו ל פון שט^ף" און
 ביא״ אלגעמײנע זיינע ט. ג א וו ל ר א ק פון וויסנשאפט" און

 - מענטש פונט לעבנס־דערשייבוגגען די אויף אנשויונגען לאגישע
 נא• מעכאגישע אלס אויפגעפאסט פולשטענדיק זענען וועלכע

 א אין אויפגעקלערט וו ירכא וו האט — טור־דעדשיינונגען
 זיין פון בענדער ערשטע די אין ארטיקלען אויהגעצייכבטע ריי

 בא־ די אנאטאמיע" פאטאלאגישער פון ״ארכיװ דערשינעגעט
 ער וועלכער אין אפהאנדלונגען, דידאזיקע צווישן דייטנדיקפטע

ם ע נ א טב ל ע וו ן ש י ט ס י נ א מ דעמאלטיקץ זיין האט
 "אוניפיקאציע- ט. א. ארבעט די איז אויסגעדריקט אמקלארסטן
 ס׳איז (.1849) מעדיצין״ וויסנשאפטלעכער דער אין שטרעמונגען

 זייער אין איבערצייגונג דער מיט און בכיוון געוועץ געוויס
 אוועקגעשטעאט 1856 תאט וו א כ ר י וו בעת ווערט, פיל^זאפישן
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 זייגע פון בראש גלױבנס־באקענטעניש״ ״מעדיצינישע זײן
 מעדיציך. װיסנשאפטלעכער איבער אפהאנדלונגען ,״געזאמלטע

 און קלאר װירכןור זיך זאגט אפהאנדלונג דערדאזיקעד אין
 הײנ- אונזער פון עיקרים פונדאמענטאלע די פאר ארויס פעסט
 זיך באמי איך ווי און אים פארשטײ איך ווי מאניזם, טיקן
 װיכטיקסטע די פון באשײדוגג דער אויף ^גצוװעגדן אים

 אוים־ די דארט פארטײדיקס וו א כ ר י װ ״װעלט־רעטענישן״.
 װיסנ״ עקספערימענטאלער דער פון בארעכטיקונג שליסלעכע

 הושים־ די זענען קװעלן באגלויבטע אײנציקע װעמעס שאפט,
 בא־ אנטשיידנדיק אזױ פונקט מוח־פונקציע די און טעטיקײט

 יעדע דואליזם, אנטר^לאגישן דעם ד^רט אויך ער קעמפט
 מיט ״טראנסצענדענץ״ יעדע און ״אגטפלעקונג״ אזויגערופעגע

 בא־ ער אנטראפאמארפיזם׳/ און ״גלויבץ װעגן: צװײ אירע
 אנטרא• דער פון כאראקטער מ^ניסטישן דעם קודם־כל טאגט

 קער־ און גײסט פון צוזאמענהאגג אומטײלבארץ דעם פאלאגיע,
 הקדמה זיין פון סוף באם מאטעריע; און קראפט פון פער,

 איבערגעצייגט, בין ״איך :הלשון בזו אויס זיך ער דריקט
 פרינציפ דעם פארלייקענען דארפן שט ני קיינמאל כ׳וועל אז

 אדער מהות מענטשלעכן פון ט יי ה נ יי א דער פון
 ״אי־ דידאזיקע איז לײדער ק^נסעקװענצן״. זיינע אפווארפן

 יאר 28 מיט מחמת טעות, שווערער א געװען בערצייגוגג״
 להיפוכדיקע גאנץ פארטיידיקט וו א כ ר י וו ה^ט שפעטער

 ברייט־ זיין אין געשען איז דאס :אנשויונגען פרינציפיעלע
 וויסנשאפט דער פוץ פרײהײט ״די ורענן רעדע דיסקוטירטער

 1878 יאר אין האט ער וועלכע מלוכה״, נזאדעדנער דער אין
 די־ .מינכן אין נאטורוױסנשאפטלעכן-צוזאמענפאר אויפן געהאלטן
 בראשור מיין אין ^פגעשפארט איך האב רעדע דאזיקע
(.1878) בילדונג״ פרייע און װיסנשאפט ״פרײע

 $ג־ פילאזאפישע וויכטיקסטע די אין סתירות ענלעכע
 בוא־ריימאנד, דיו עמיל אויך ארויהגעוויזן האט שוימגען

 א^ע פון בייפאל הילכיקן דעם דערמיט דערווארבן זין און
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 ״.£018518 !01111308 )י דער פון קודם־בל און שולן, דואליסטישע
 בערלי" דער פון רעדנער בארימטעד דערדאזיקער וויפל אויף
 מא־ פון יסודות די פארטיידיקט געהאט האט אקאדעמיע נער

 וויטאליזם פונם באקעמפונג דער צו געווען גורם און גידם,
 היל• מער אלץ — לעבנס״באנעם טראנסצענדענטאלץ דעם און
 קעג׳ זייערע מצד טריומף־געשריי דער געווען דערנ^ך איז כיק

 רעדע איינפלוסרייכער זיין אין האט בוא־ריימאנד דיו בעת נערם,
 אן אלם באוווסטזיין ד$ס דערקלערט ?!״ס״ 1-3 61 סס!5” ** •()

 דערשיי. איבערנאטירלעכע אלסאן און רעטעניש אומבאשיידבאר
 געהירן׳ אנדערע די איטקעגנגעשטעלט עם ער האט נונג,

פונקציעס.

)איב.( קלער. קעמפעי״ישן דעם זן6 •(
.(3)אי װיסן. נישט װעלן מיר •*(

 פרינציפן׳ענדערונג, פילאזאפישע פולשטענדיקע די אט
 בא• אנדערע און דידאזיקע בא אנגעטראפן האבן מיר וועלכע
 דיד^זיקע זאך. מערקווירדיקע ג$ר ביז א איז דעגקער רימטע

 דער אין ארום נעמען נאטורפ^רשער באגאבטע און דרייסטע
 ביא־ זייערע פון געביט גאנצע דאס בליק ברייטן א מיט יוגנט

 אײנ־ אן צו לײדנשאפטלעך שטרעבן און פארשונגען לאגישע
 עלטער דער אויף ;דערקענטעגיש־יסוד נאטורמעסיקן הייטלעכן

 נישט איז יסוד דערד^זיקער אז איינגעזען, זיי האבן אבער
 בעסער אים זיי גיבן דערפאר און דערגרייכבאר, אינכאנצץ
 פסיכ$ל$גישן דעמדאזיקן רעכטפארטיקן צו בדי אויף. אינגאנצן

 דערמיט, פארענטפערן עם זיך, פארשטייט זי? ק$גען גלגול
 שוועדיקייטן די באמערקט נישט יוגנט דער אין האבן זײ װןןס

 אמתע די געקענט נישט און אויפגאבע גרויסער דער פון
 באטראכטונג רייפערע די ערשט וויסנשאפט; זייער פון צילן

 זיי האבן דערפארונג ^נװאקסנדיקע די און עלטער דער פון
 ריכטיקן דעם איגעוויזן און טעותים די דערקענען געלאזט

 באהויפטן אויך אבער קאן מען אמת. פון קוואל צום וועג
 זענען וויסנשאפטם־לייט גרויסע דידאזיקע אז פארקערט, פונקט
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 אױפגאפעס שװערע זײערע צו צוגעטרעטן יארן ױנגע די אין
 זײער :דרײסטקײט גרעםערער און פאראורטײלן וױנציקער מיט

 די זיכערצו־. אורטײל זײער אוין פרײער געװען איז בליק
 בלויז נישט אפטמאל פירן י$רי עצערע3ש די פין דערפארונגען

 דער פון פארטונקעלוגג דער צו אױך ג$ר באדײכערונג, צו
 איין אויך טרעט עלטער דער מיט צוזאמען און זרערקענטעניש,

 אנדערע פון ווי פונקט מוח, פונם אטר^פיע ביסלעכװײזע א
 זײ־ א גוטא מעטאמארמאזע דיד^זיקע אי־ז אלבמאלס ארגאנען.

 צוגלײך מחמת פאקט; פהיכאלאגישער אינטעדעסאנטער ער
 זי, פאװײזט ״געמיטס־עגדערוגג״ ©רן פ$רמען אגדערע פיל יט3

 מיטן ארונטער אויך פאלן פײקציעם גײסמיקע העכסמע די אז
 פאר* אינד־װיתעלע ממשותדיקע אונטער צײט דער פרן לויף

 לעפנס• אנדערע אלע מיט געשעט ד$ס װי — עגדעררנגען
טעטיקײטץ.
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 קאפיטל זיפעטע דאס

 נשמה דער פרד אנטוויהלונג
 פארגלייכנדיקער ר ע ב י א פ ע י ד ו ט ש ע ש י מ ם י נ א מ
ר. ע ט יי ל • ן פ ו ט ש פסיכאלאגישע ע. י ג א ל א כ י ס 6

שכל. און אינסטינקט

 די געמאכט ס׳האט וועלכץ פארשריט, גרויסער דער
 אדאנק ה. י. העלפט צווייטער דער אין פסיכאלאגיע

 אויסדרוק העכסטן איר באקומט אגטוויקלונגס־טעאריע, דער
 ־ נ יי א פסיכאל^גישער דער פון אנערקענונג דער אין

 פארגלייכב• די ט. ל ע וו ר ע ש י נ א ג ר א ר ע ד פון ט יי ה
 פילא- און אגטאגעגיע דער מיט צוזאמען פסיכאלאגיע דיקע
 איבערציי׳ דער צו געפירט אונז האבן נשמה דער פון געגיע
 די פון שטאפלען, לעא ףאוי לעבן ארגאנישע דאס אז גונג,

 מענטש צום ביז פראטיסטן איינקעמערלדיקע איינפאכסטע,
 נאטור־ עלעמענטארע דיזעלביקע פון זיך אנטוויקלט ארויף,
 עמפינדוגג דער פון פונקציעס פיזיאלאגישע די פון בוהות,

 וויסנשאפט- דער פון אויפגאבע עיקרדיקע די באוועגונג. און
 צוקונפט׳ דער אין זיין נישט בכן וועט פסיכ^לאגיע לעכער

 אינטראס• און סוביעקטיווע אויסשליסלעך די אהער, ביז װי
 נשמה אנטוויקלטעד העכסט דער פון צעגלידערונג פעקטיווע

 פאר• פארגלייכנדיקע און אביעקטיווע די נאר פילאזאף, פונם
 דער װעלכער אויף שטופףלייטער, לאנגער דעד פון #ינג
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 פץ ארויסאנטװיקלט ביסלעכװײז זיך האט גײסט מענטשלעכער
 אויפ״ שײנע די צרשטאנדן. חיהשע נידעריקערע רײ לאנגער א

 דערדאזיקער פרן רינגען אײנצלנע די אונטערצרשײדן גאבע
 ארמאיבערגעריסע־ זײער אויפצװוײזן ארן קײט פסיכאלאגישער

 אונטערגעגו• זיך מעץ האט צוזאמענהאגג, פילאגענעטישן נעם
 צענטליקער לעצטע די איץ ערשט דררכצרפירן ערנסט מען

ה. י. x1x פרן יארן
אן אלע פםיכע. דער פון יםרד מאטעריעלער

 פאד־ זענעץ לעבן פסיכישן דעם םון דערשײנרנגען אזיםנעם
 סרבס־ לעבעדיקער דער אין פראצעסן מאטעריעלע מיט ברנדן
 פראטא׳ אדער פלאזמע, דער אין קערפער, פון טאנץ

 דער איז װעלכער פלאזמע, דער פרן טייל יעגעם ע. מ ז א / פ
 בא־ שוין מיד האבן פסיכע, דער פרן יסוד גויטװענדיקער

 איר אין גישט זעען מיר ;ע מ ז א ל פ א כ י ס פ אלס צײכנט
 פסיכע די באטראכטן מיר נאר ״װעזן״ ספעציעלן שרב קײן
 פסיכי• ע ל א ר א פ באגריף קאלעקטיװן אלם

״נשמה״ פלאזמע. דער אין פרנקציעס ע ש
 אבסטראקציע פיזיאלאגישע אזא פרנקט זינען דאזיקן אין איז
 דעפ בא ״פרוכפעררנג׳/ אדער ״שטאף־אומבײט״ באגריף דער װי

 צו־ פסיכאפלאזמע, די איז חיות העכערע די בא און מענטש
 די פון ארבעטס־פאדטײלרנג פארגעשריטענער דער ליב

 דעם פץ באשטאנדטײל דיפערענצירטער 3 געװעבן, און ארגאנען
 גאנגליען־ די פון ע מ ז א ל פ א ר וו ע נ די נערװן־סיסטעם,

 בא נערוון־פעדים. די פארויסלויפער, זײערע און קעמערלעך
 קײן נןןכנישט באזיצן װעלכע דערקעגן, חױת נידעריקעדע די

 כםיכא׳ די נאך האט חושים-ארגאיען, און נערװען ספעציעלע
 ;דיפערענצירונג זעלבשטענדיקע קײן דערגרײכט נישט פלאזמע

 אײנקעמערל• די בא צמחים. די בא אויך איז זעלביקע דאם
 דער מימ אידענטיש פסיכאפלאזמע די איז פראטיסטן דיקע

 ?עמערל. פרנם פראטאפלאזמע לעבעדיקער גאנצער
 אויף סײ אין נידעריקסטן דעם אויף סײ פאלן, אלע אין אבער

 אנטװיק״ פםיכאלאגישער דער פרן ל3שטא ן ט ס כ ע ה דעם
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 ן ש י מ ע כ געוויסן א האבן פסיכאפלאזמע די מוז לונגם־לייטער,
 אייגנשאפטן, ע ש י ל א ק י ז י פ באשטימטע און צוזאמענשטעל

 אזוי פונקט איז דאס זיין. טעטיק קאנען זאל "גשמה" די פדי
 פלאזמא- דער פון טיקייען1טי פסיכישע עלעמענטארע די נוגע

 די ווי פראטאצאען, די בא באוועגונג און עמפינדונג טישער
 מוח דעם און חושים־ארגאנען די פון פונקציעס קאמפליצירטע

 פון ארבעט די מענטש. דעם בא און חיות העכערע די בא
 איז ה״ מ ש ,ג אן רופן מיר וועלכע פסיכאפלאזמע, דער

שטאף־אויסטויש. מיט פארבונדן תמיד
 אויטנעם אץ אלע עמפינדרנגעד. די פץ שטופן־לייטער

 די אונטערשיידן זיי ;רפילבא זענען ארגאניזמען לעבעדיקע
 רע* און וועלט דרויסנדיקער דער פוץ צושטאנדן פארשידענע

 אינער־ זייער אין פארעגדערונגען געוויסע דורך דערויף אגירן
 עלעקטריצי" און שװערקראפט ווארימקייט, און ליכט לעכקייט.

 אומגע- דער אין דערשיינונגעץ כעמישע און מעכאנישע מעט,
 עמפינדלעכער דער אויף ן" ע ג נ ו צ יי "ר אלס ווירקן בונג

 פארענדערונגען געוויסע ארויס רופן און ע מ ז א ל פ א כ י ס 9
 פון הויפט־שטופן אלס צוזאמענשטעל. מאלעקולארץ איר אין
 פאלגנדיקע מיד אוגטערשיידן עמפינדלעכקייט איר

מדרגות: פיגף
 ארגאניזאציע דער פון שטופע נידריקסטער דער אויף .1

 און עמפינדלעך אזעלכע, אלם פהיכאפלאזמע, גאנצע די איז
 נידעריקסטע די בא סײ "רייץ", באקומעגעם אויפן רעאגירט

 פון טייל געוויסן א בא און צמחים פיל בא סיי פראטיסטן,
 שטופע צווייטער דער אויף .11 בעלי־חיים. דעריקפטע נ די

 קערפער פון אויבערפלאך דער אויף בילדן צו אן זיך חייבן
 פלאן* פון פארם אין ם, י ר י ש כ מ ־ ם י ש ו ח אײגפאכםטע די

 טאפ־ארגא׳ פון אנהויבץ אלם פלעקן, פיגמענטישע און מע־האר
 פראטיסטן, העכערע די בא פאר קומט אזוי ;אויגן און בען
 אויף .111 צמחים. די בא און בעלי-חיים נידעריקערע פיל בא

 זיך התחלות איינפאכע דידאזיקע פוץ האבן שטופע דריטער דער
 ע ש י פ י צ ע 9 ס דיפערענצירונג דורך אנטוויקלט
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 די :צופאםונג אײגנטיטלעכער מיט ן, ע נ א ג ר א - ם י ש ר ח
 פיזיקאלישע די געשמאק, און גערוך פון ווערקצייג כעמישע
 ארן געהער פון וואדימקייטס-חוש, ארן טאפ־חוש פון ארגאנען

 חוש־ העכערע דידאזיקע פון עגערגיע״ ״םפעציפישע די ראיה.
 אייגנשאפט, אורשפרעגלעכע קיין נישט לחלוטין איז $רגאנען

 צופא* פוגקציאגעלער דורך דערװארבץ איז זי פארקערט, נאר
 פער־ דער אויף .1¥ ירושחדיקייט. פראגרעסיווער און סונג
 פוגם צעבטראליזאציע די טרעט־אויף שטופע טער

 צעגטדאליזא־ די צוגלייך דערמיט און גערוון־סיסטעם
 די פון אסאציאציע דער דורך ;עמפינדונג דער פון ציע

 איט־ עמפיגדונגען לאקאליזירטע אדער איזאלירטע פריערדיקע
 אומבאוווסט־ נ^ך מתחילת זענען וועלכע פארשטעלונגען. שטייען

 דער אויף חיות(. העכערע און נידעריקערע פיל )ביי זיניק
 גערוון׳ פוגם צעגטראל״טייל אין זיך בילדעט שטופע פינפטער
 דערהאלטענע די פאר זאמל־פונקט ספעציעלער א סיסטעם

 ענלעכע ג. נ ו ד נ י פ מ ע ע ק י נ זי ט ס ווו א ב די אייגדריקן,
 צווישן און חיות רוקיבייניקע העכערע אלע באזיצן $רגאגען

 גלידער־ די בא פאראן דערעיקר זיי זענען רוקגביינלאזע די
היות.

 אויסגעם אן אלע באורעגונגען. די פון לייטער שטופן
 באוועגלעך, ן א ט נ א פ ס זעגען נאטור־קערפערס לעבעדיקע

 קערפערס אנארגאגישע אומבאוועגלעכע און שטארע די צו להיפוך
 פסי־ לעבעדיקעד דער אין טיילן באזונדערע די אז ה. ד. )קריסטאלן(,

 ליגן וועלכע סיבות, אינערלעכע צול׳ב לאגע זייער ענדערן כאפלאזמע
 די־ פלאזמע. דער פון גופא קאנסטיטוציע כעמישער דער אין

 בא$באכטן מיר קאנען לעבנס־באוועגונגען אקטיווע דאזיקע
 זיי וועגן זיך פיר קאנען טיילווייז און דירעקט, טיי/ווייז

 אונמערשײדן דא אויך ווירקונגען. זייערע לויט זיין משער
באוועגונגען. פון שטופן פיבף מיר

 לעבן ארגאבישן פון שטופע אוגטערשטעד דער אויף .1
 פארבונדן זענען וועלכע באוועגונגען, יענע נאר מיר באמערקן
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 לע. אלע פאר געמײנזאם זעגען אץ ?רגאייזם פון ס ק װו מיטן
אזוי פ$ר געװײנלעך קומען זײ באשעפענישן. בעדיקע

 זײעד ^וממיטלבאר; באאבאכטן גישט זיי קאגען מיד אז ז&ם,
 דער לויט רעזולטאטן, זײערע לויט מיר דערקענען פאראנזײן

 װאקסנדיקן פון געשטאלט אין גרויס דער אץ פארענדערוגג
 אײגקעמערלדיקע די למשל, ווי, פראטיסטן, פיל .11 ארגאניזם.

 זיך באוועגן דעסמידיאסן און דיאטאמעען מינים די פדן אלגן
 אײנ״ דורך ע, י צ ע ר ק ע ס דורך שווימענדיק אדער קריכנדיק
 אנדעדע, .111 מאסע. שליימיקער א פון אויסטיילונג זייטיקער

 ראדיאלאר- פיל למשל, ארגאניזמען, שוועבנדיקע וואסער אין
 בעת אראפ, און ארויף שטייגן קטענאפארן, סיפאנאפארן, יען,
 אס־ דורך צי ג, א וו ע ש י פ י צ ע § ה זייער פאדענדערן זיי

 פלאנצן, פיל .17 לופט. פון ארויסשטויסונג דורך אדער מאזע,
 אנדערע און )מימאזן( שפיר־פלאנצן עמפיגדלעכע די דערהויפט

 אנדערע אדער פלעטער זייערע באוועגן קאנען פאפילאנאסן,
 ענ־ זיי ה. ד. שפאנונג, דער פון פאדעגדערונג דורך טיילן
 אויך במילא און פר^טאפלאזמע דער פון שפאנונג די דערן
 שיידווענטל. עלאסטישן אדומשליסנדיקן דעם אויף דרוק איר

 די זענען באוועגונגען $רגאנישע אלע פון וויכטיקסטע די .7
 געשטאלט־פארענדערונג די ה. ד. קאנטראקציע־דערשיינוגגען,

 מיטן פארבונדן איז וועלכע קערפער־אויבערפלאך, דער פין
 קערפער־טײ־ איינצלנע די פון לאגער־איבעררוק קעגגזייטיקן

 צוויי אין דורך תמיד לויפן באוועגונגען אזעלכע זלעכלעך
 די (2 און )צונויפציונג( קאנטראקציע־פאזע די (1 פאזעם

 אונטער־ קאגען מיר )פוגאנדערציונג(. עקספאנסיע־פאזע
 :פלאזמע־ק^נטראקציע דער פון פ^רמען פארשידענע פיר שיידן

 בלוט־ ריצאפ^דן, )בא באוועגונגען ע ל א ד י א ב ע מ א די א(7
 ענלע• די ב(7 וו.(, אז. א. פיגמענט׳קעמערלעך קערפערלעך,

 אפגעשל^סענע די אין אינעווייניק שטראמען פלאזמאטישע כע
 זרע־ איגפוזאריעס, בא וויעס׳באוועגוגגען די ג(7 קעמערלעך;
 מוס־ די ד(7 לסוף און עפיטעל׳קעמערלעך וויצטדיקע קעמערלעך,

חיות( מייסטן די )ציי קול־באוועגונג
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 טעטיקייטן, פט־כישע עלעמעבטארע די רעפלעקסן.
 און עמפינדונג פץ פארבינדונג דער דורך אנטשטייען וועלכע

 פון — באוועגונג די ס. ק ע ל פ ע ר אן מיר רופן באוועגונג,
 דירעקטער דער אלם דא דערשיינט — מין איז נישט וואסערן

 די ארויסגערופן האט וועלכע ג, נ ו צ יי ר דער פון פועל־יוצא
 )בא פאל פשוטסטן אין אויך דורפדעם זי מ׳האט ;עמפינדונג

 יעטװעדע ״רײץ־באװעגונג״. אלם קורץ באצייכנט ראטיםטן(3
 יע־ )איריטאביליטעט(. רייצבארקייט באזיצט פלאזמע לעבעדיקע

 סביבה דער פון פארענדערונג כעמישע אדער פיזיקאלישע דע
 דער אויף רייצונג אלם ווירקן אומשטעגדן געוויסע אין קאן

 אן איר אין ״אויסלײזן״( )אדער ארויסרופן און פראטאפלאזמע
 דער ווי זען, שפעטער וועלן מיר באוועגונג. אגטשפרעכנדיקע

 בינדט ג נ ו ז יי ל ס י ו א באגריף פיזיקאלישער וויכטיקער
 מיט רעפלעקהן ארגאנישע פשוטסטע דיד^זיקע אוממיטלבאר

 נאטור אומארגאנישער דער אין פראצעסן מעכאנישע ענלעכע
 פון פונק, א דורך פולווער פון עקספלאזיע דער בא )למשל,

שטויס(. א דורך דיגאמיט
 װיכטי• דער רעפלעקסן. קאמפליצירטע אין פשרטע

 פיזיא־ און מארפאלאגישער אין מאכן מיר וועלכן חלוק, קער
 ארגאניזמען אייגקעמערלדיקע די צווישן היגזיכט לאגישער

 אויך גילט )היסטאנען(, פילקעמערליקע די און גבראטיסטן(
 רעפ־ די פאר טעטיקייט, פסיכישער עלעמענטאדער זייער פאר

 ן ט ס י ט א ר 9 איינקעמערלדיקע די בא לעקסן.
 אין רע׳פלעקס פוגם פראצעס פיזישער גאנצער דער פאר קומט
 די •, קעמערל איינציקן און איין פון פראטאפלאזמע דער

 אן אלם דא נאך דערשייגט נשמה" ע ק י ד ל ר ע מ ע "ק
 וועמעס פראטאפלאזמע, דער פון פונקציע איינהייטלעכע

 מיט פונאנדערצוטײלן $ן ערשט זיך הויבן פאזעס איינצלנע
ע ק די בא שוין ארגאנען. באזונדערע פון דיפערענצירונג דער

 פון שטופע צווייטע די אן זיך הויבט ן ע נ יי ר א פ . ל ר ע ט
 רעפלעקס. צוזאמענגעזעצטער דער טעטיקייט, כסיכישער דער

 דידאזיקע בילדן וועלכע קעמערלעך, סאציאלע צאלרייכע די
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 ענ״ װײניקער אדער מער א אין תמיד שטײען קעמעדל-פארײנען,
 פלאז״ פעדימארטיקע דורך דירעקט אפטמאל פארבינדונג. גער

 קע־ מער אדער איין אין טרעפט װעלכע רייצונג, א מע׳בריקן.
 פאר׳ די דורך מיטגעטײלט װערט פארבאנד, דעם פון מערלעך

 אלע זײ קאן און קעמערלעך איבעריקע די צו בינדונגס־בריקן
 צוזאמענחאגג אזא קאנטראקציע. געמײנזאמער צו דערװעקן

 פילקעמערל־ די פון געװעבן די אויך זענען קעמערלעך פון
 אנגענומעץ, בטעות פריער מ׳חאט בעת חיות. און פלאנצן דיקע

 איזא־ גאנץ שטײען פלאנץ־געװעבן די פון קעמערלעך די אז
 גע׳ דערװיזן איבעראל יעצט שוין איז אײגאנדער, לעבן לירט
 פלאזמע־פעדימלעך, קלײנע יענע פון עקזיםטענץ די װארן

 דער״ אוין קעמערל-װענטלעך דיקע די גײען״אדורך װעלכע
 און מאטעריעלן אין פלאזמע־קערפעס לעבעדיקע די האלטן

 עס, זיך דערקלערט אזױארום צוזאמענהאנג. פסיכאלאגישן
 דער פון װארצלען עמפיבדלעכע די פון דערשיטערוגג די װאס

 די דורך למשל, געווארן, ארױסגערופן איז װעלכע מימאזע,
 אויף רײץ דעם איבער תיכף טראגט פארבײגײער, פונם טריט
 צונויפ׳ צום גורם איז און שטענגל דעם פון קעמערלעך אלע
 אראפזינקען צום און בלעטעלען צארטע אירע פון זיך לײגן

בלאט־עקלעך די פון
 אויף פראגע, דער אויף בארװםטױין. ארן רעפלעהם

 רעאקציעס זײגע ארגאניזם דעם באוװסט ס׳זענען װײט װי
 קײן װערן געגעבן נישט קאן רײצונגען, דרויסנדיקע די אויף

 אײגגטלעך מיר װײסן באוװסטזײן װעגן ענטפער. אלגעמײנער
 דער־ אויממיטלבארע די איז עס װיפל אויף אזויפיל, אויף ג$ר

 פארגלײכנדיקע איבערלעבעניש. אײגענעם אונזער פון פארונג
 פון אויך דערהויפט און גופא רעפלעקסן די פון באטראכטונג

 אגצונע־ אבער אונז בארעכטיקט יםודות אנאטאמישע זײערע
 אן מיר ווי אזוי באזיצן װעלכע חיות, יעניקע די אז מען,

 אויך איבערלעבן רעפלעקס־בויגן זײער אין אסאציאציע־אפאראט
 באוװסטזײן זײער אנטשטײט ממילא אופן; ענלעכץ אן אויף

 אלם אונז. בא װי אנאלאגיש פונקציעס פסיכישע די פון
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 געיעאלאגיש אונז די באטראכט אין קומען חיות אזצלכע
 )צעפא• קאפפיסלער די און רוקנגיין־חיות שטייענדיקע נאענט

לאפאדן(.

 שוי• דער פ^רש&עלתגען. די פרן שטרפן־לייטעד
 קודם־כל מענטש בײם זענען באוווסטזיין קלארן פוץ פלאץ

 באוווסטויין ד$ם נישט איז פונדעסטוועגן פאדשטעלונגען. די
 מיר נעמען פארשטעלונג; דער פון סימן ממשותדיקער קיין
 הגם ארגאגיזמען, אלע בא פארשטעלונגען אזעלכע אן דאך
 בא• קלארע אונז צו ענלעכע קיין צו נישט זיי שרייבן מיר

 פארשטע- די דערשיינט כלל בדרך איבערלעבענישן. וווסטזיניקע
 • ב א אויסערלעכן פון בילד אינערלעכע דאס אלם לונג

 עמפיג־ דער דורך איבערגעגעבן ווערט וועלכעס ט, ק ע י
דונג.

 נידעריקסטע די אויף פארשטעלונג. ע ר א ל ו ל ע צ .1
 אלנעמיינע אן אלס פארשטעלונג די מיר באגעגענען שטופן

 די בא שוין ; פסיכאפלאזמע דעד פון פוגקציע פיזיאלאגישע
 עמפינדונגען די קענען פראטיטטן איינקעמערלדיקע פשוטסטע

 און פסיכאפלאזמע, דער אין שפורץ דויערהאפטע איבערלאזן
 זכרון. דורכן ווערן רעפראדוצירט קאגען שפורץ דידאזיקע

 איך וועלכע ראדיאליאריען־־מינים, טויזנט פיר ווי מער צורישן
 כאראקעריסטישע א מין איטלעכער באזיצט באשריבן, האב

 כאראקטעריסטישער, דערדאזיקער אז סקעלעט־פארם. געידשנטע
 פון פראדוקט א איז סקעלעט קאמפליצירטער העבסט אפטמאל

 — קעמערל קוילארטיק( )געוויינלעך געבויט פשוט זייער א
 דער וועלן מיר ווען דערקלערן, דאן נאר זיך מיר קאבען

 און פארשטעלונג, דער פון פעיקייט די צושרייבן פלאזמע
 דיסטאנץ׳ "פלאסטישן פון רעפראדוקציע ספעציעלער פון אפילו

 פון "פסיכאלאגיע מיין אין אויפגעוויזן האב איך ווי געפיל/
(.1887 ,121 ז. ראדיאלאריען״ די

 דיצעיאביען בא שוין פ^רשטעלונג. היסטאבאלע .11
פראטיסטן, געזעלשאפטלעכע די פון קעמערלעך־פארבאנדן אדער
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 די פרן ארן פלאנצן די פרן געוועבן די אין אבער נאכמער
 באגעגענען פאליפף )שפאנגען, חיות נערווגלאזע גידעריקע,

 באשטייט וועלכע פארשטעלרגג, דער פרן שמופע צווייטע די מיר
 צאלרייכע, פרן צרזאמענלעבן פסיכישן געמיינזאמען דעם אין
 רייץ איינמ^ליקער אן ווי היות קעמערלעך. פארברנדענע ענג

 רעפלעקס פאריבערגייענדיקן א ארויס בלויז נישט דא ררפט
 ץ־3לי$3 א פין פלאנצן־בלאע, א פרן ב. )צ. ארגאן אן פרן

 איינדררק, דויצרבדיקן א איבער זיך נאך לאזט נאר ארעם(,
 ווערן, רעפראדרצירט $רגאן דאזיקץ פרן שפעטער קאן וועלכער

 עקזיס- דער מיט דערשיינרנג דידאזיקע אויסטייטשן מיר מוזן
 פארברנדן זענען רועלכע היסטאנאלע־פארשטעלונגען, פון טענץ

געוועב־קעמערלעך. פארייניקטע די פרן אזמע/3פסיכא דער מיט

 די פרן פארשטעלונג ארמבאוורסטזיניקע 111
 דער פרן שטרפע העכערע דריטע די גאנגליען־קעמערלעך.

 פסיכי׳ דערדאזיקער פרן ם$רם געורייגלעכסטע די איז פארשטעלרנג
 לאקאלי־ אלס דעדשיינט זי ; חיות״קיניגרייך אין טעטיקייט שער

 "נשמהיקעמער׳ באשטימטע אין פארשטעלונגען די פרן זאציע
 אויפשטײגנ״ דער מיט נערוון־־קעמערלעך. פרן גרופעס אדער לעך״

 היות־ אין גערװן־סיםטעם צענטראלן פרן אגטוויקלרנג דיקער
 אינטע־ ארן דיפערענציררנג ווייטערדיקער זיין מיט קיניגרייך,

 דידאזיקע פרן אויסבילדרנג די אויך זיך דערהויבט גראציע,
הויך. גרעסערער אלץ אן צר פארשטעלרבגען

 רסטזיניקעפארשטעלרגגפרןדיגעהירן וו א 317
 אנטוויקלרגגס-שטרפן העכסטע די אריף ערשט קעמעעלעך

 באוורטט־ דאס זיך אנטוויקלט ארגאניזאציע חיהשער דער פון
 צענטראל־ באשטימטן א פרן פרנקציע באזרנדערע א אלס זיין

 ווערן פאדשטעלרגגעץ די בעת נערוון־סיסטעם. אינם ארגאן
 מוח-טיילן, הפעציעלע בעת ארן פארשטעלרנגען, באוורסטזיניקע

 זיך אנטוויקלען ע, י צ א י צ א ס א זייער צר דינען וועלכע
 צר פעיק ארגאניזם דער ווערט דעמאלט ערשט באדייטנדיק,

נ" ע ד אלס באצייכענען מיר וועלכע פרנקציעם, פםיכישע יענע
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 דאס הגם שכל. און פארשטאנד אלם ישוב״הדעת, און ן ע ק
 פעסטע א אנטוויקלוגג פילאגענעטישער דער אין אוועקשטעלן

 פארשטעלונגען אומבאוווסטזיניקע עלטערע, די צווישן גרעניץ
 שווערע אומגעהויער א אין באוווסטזיניקע יינגערע די און

 די אז אננעמען, ווארשיינלעכקייט מיט דאך מיר קאנען זאך,
 י׳ פ י ל $ פ אנטשטאנען זענען פארשטעלוננען באוווסטזיניקע

 באגע- דענקען שכלדיק און באוווסטזיניק א מחמת ש, י ט ע ל
 )באם רוקנבײףחױת חעכסטע די בא בלויז נישט מיר גענען

 ווערטעבראטן, נידעריקערע די בא זויגחיות, די ביי מענטש,
 אנדערע פון פארשטייער אנטוויקלטע העכסט די בא אויך נאר

 שפי׳ בא אינזעקטן, אנדערע און מוראשקעס )בא חיות מינים
 צעפאלא־ גלידער׳חיות, צווישן — קרעבסן העכערע און בען

חיות(. ווייכלייביקע די צווישן — פ^דן
 בהדרגהדיקער דער מיט זיכרון. פון שטופן־לייטער

 די פארבונדן ענג איז פארשטעלונגען די פון אנטוויקלונג
 וויכטיקע אומגעהייער אזוי דידאזיקע ;זיכרון פון אנטוויקלונג

 יעטוועדן פון תנאי דער - פסיכאפלאזמע דער פון פונקציע
 ע * צ ק ו ד א ר פ ע ר די תוך אין איז — פארשריט פסיכישן

 ארויס־ זענען וועלכע שפורן, די פוןפארשטעלונגען.
 און רייץ פונם עמפינדונג דער דורך פלאזמע דער אין גערופן

 בא׳ אויפסניי ווערן פארשטעלונגען, אלס געוו^רן פארפעסטיקט
 )מפוח( ן ל ע י צ נ ע ט א פ דעם פון איבער גייען זיי ; לעבט

 אנטשפרעכנדיק )לפועל־ממש(. צושטאנד ן ל ע ו ט ק א דעם אין
 אויך מיר קאנען פארשטעלונג, דער פון שטופן פיר די צו

אנטוויקלונג. פון הויפט־שטופן פיר אונטערשיידן זיכרון באם

 גסיזיאלא דער ה^ט רעכט מיט ן. ו ר כ י ר־ז א ל ו ל ע צ .1
 בא• אפהאנדלונג גייסטרייכער א אין ג ג י ר ע ה אלד וו ע

 אר• דער פון פונקציפ אלגעמיינע אן ״אלס זכרון דעם צייכנט
 באדייטונג הויכע די אויפגעוויזן און מאטעריע" גאגיזירטער

 פארדאנ• מיר ״וועלכער טעטיקייט, פסיכישער דערדאזיקער פון
 (.1870) האבן״ מיר וואס און זעמיר מיר וואס אלץ, כמעט קען
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 װײטער געדאנק דעמדאזיקן אנטװיקלט איך האב שפעטער
 אנטװיקלונגס• דער אויף באגרינדן צו אים געפרװוט און (1876)

 דער פון פעריגענעזים ״די אכהאנדלוגג: מיין אין טעאריע,
 די פון זיך לדן5ב פאליענארטיקע דאס אדער פלאסטידולא

 פון דערקלערונג מעכאנישער צו פרװו א ♦, לעבנס־טײלעכלעך
 דארט האב איך אנטװיקלונגס׳רערשײנונגען״. עלעמענטארע די

 זיכרון״ ״אומבאװוסטזיניקער דער אז דערװײזן, צו געפרװוט
 ־ י ט ס א ל 9 אלע פון פונקציע װיכטיקע העכסט אלגעמײנע, אן איז

 מ$־ אדער מאלעקולן היפאטעטישע יעגע פון ה. ד. דולן,
 ן, ל ע צ י מ אלם באצייכנט י ל ג ע נ וועלכע לעקול־קאמפלעקסן,

 • ע לעב די ב-לויז וו. אז. א. סטן פלא א בי אלם אנדערע
 פון טיילצכלעך אינדיווידועלע די אלם פלאסטידולן, ע ק י ד

 אזוי" באזיצן אין רעפראדוקטיוו זעגען פלאזמע, אקטיווער דער
 $רגאנישער צווישן הויפט־הלוק דער איז דאס זכרון; ערנאך

 אזא אויף אויסדריקן זיך מ׳קאן נאטור. אומאדגאנישער און
 פון ן ו ר כ ז ר ע ד ז י א ט יי ק י ד ה ש ו ר י :"די אופן
 פארענדערלעכקייט די אקעגץ־זשע ן, ל ו ד י סט א ל פ די
 פון זיברון עלעמענטארער דער באגריפס׳פעיקייט". זייער איז
 דעם פון צונויף זיך שטעלט פראטיסטן איינקעמערלדיקע די

 פון מיצעלן, אדעד פלאסטידולן די פון זיכרון מאלעקולארן
 קעמעדל־קער־ לעבעדיקער זייער אויפגעבויט איז עם וועלכע

 אומבאוווסט• דעם פון מסוגלדיקייט דערשטויבעבדיקע די פער.
 ווייזט פראטיסטן איינקעמערלדיקע דידאזיקע בא זיכרון זיניקן

 פארשידנארטיקן אומגעהויער דעם אין ארויס בולטסטן צום זיך
 שוץ־אפאראטן: זייערע פון געבוי רעגלמעסיקן גלייכצייטיק און

 דיאטאמעען די דערהויפט ;סקעלעטן און מושלען זייערע
 פראטא־ די צווישן ראדיאליאריעץ די פראטאפיטן, די צווישן
 אין ביישפילן. אינטערעכאנטע מאסע א דערויף גיבן צאען

 זיך פארירשהיט פראטיסטן דידאזיקע פון מינים טויזנטער טיל
ט. פ א ה ר ע י ו ד נץ א ג סקעלעט-פ^רם ספעציפישע די

 פון שטופע צװײטער דער פאר היסטאנאל־זיכרון. ,11
 די פון זפרון אומבאוווסטזיניקן פארן זכרון־אנטוויקלונג,
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 ירושה׳ די באווייזן איגטערעסאנטע ווידער ליפערט ן ב ע וו ע ג
 צמחים די פוץ געוועבץ און ארגאנען איינצלגע די פון דיקייט

 וו.(. אז. א. )שוואמען חיות בערוונל^זע נידעריקערע, די פון און
 ע י צ ק ו אד ר3 ע ר אלם דערשײנט שטופע צווייטע דידאזיקע

 יעגער פון ן, ע ג ג ו ל ע ט ש ר א פ ׳ ל א נ א ט ם י ה די פון
 זיך הויבט וועלכע צעלולאר־ם$דשטעלונגען, פון אסאציאציע

 די בילדן וועלכע פראטיסטן, ס^ציאלע די בא שוין אן
"צענאביעך.

 דעו׳ אויף פארקוקן זיך מען דארף אזוי פונקט .111
 ־ מ ו "א אויפן זיפרון־אנטוויקלונג, דער פון שטופע דריטער
 בא׳ וועלכע חיות, די פון ן" ו ר 3 ז ן ק י נ י ז ט ס ו באװ

 רע־ א זפרון דער איז דא אויך :גערוון־סיסטעם א שוין זיצץ
 פאר־ "אומבאוווסטזיניקע אנטשפרעכנדיקע די פון פראדוקציע

 גאג־ געוויסע אין צוגויטגעזאמלט זענען וועלכע שטעלונגען",
 טאקע איז חיות נידעריקערע מייסטן די בא גליען־קעמערלעך.

 מעהטש ביים אויך אבער אומבאוווהטזיניק. זיפרון גאנצער דער
 זע׳ באוווסטזיין, צו שרייבן מיר וועלכע חיות, העכערע די און
 אן זיפרון אומבאוווסטזיניקן פון פוגקציעס טעגלעכע די נען
 זיפרון. באוווסטזיגיקן פון איידער גרעסער, און עפטער ערך
 זיך וועלן מיר בעת איבערצייגן, לייכט דערין זיך קאנעץ מיר

 אומבאוווסטזיניקע טויזנטער די איבער פארטראבטן אביעקטיוו
 רגילות אויס טאג־טעגלעך אויס פירן מיה וועלכע טעטיקייטץ,

וו. א. א. עסן שרייבן, רעדן, גיין, באם למשל, בהיסח׳הדעת, און
 און מענטש באם זיכרון ר ע ק י נ י ז ט ס ו וו בא דער .1¥

 געהירן׳קעמערלעך. באשטימטע דורך באדינגט איז חיות די בא
 אנטשטאיען איז ל" ג י פ ש ר ע כ ע ל ר ע נ י "א דערדאזיקער

 פי^אגענעטישער דער פון תקופות שפעטערדיטע די אין ערשט
 זעלבי־ דער פון אויפבלי העכסטער דער איז ער ;אנטוויקלונג

 זיך האט וועלכע פארשטצלונגס׳רעפראדוקציע, פסיכישער קער
 אפגע־ אומבאוווסטזיניק אבות חיהשע נידעריקערע אוגזערע בא

גאנגליען־קעמערלעך. די אין שפילט
 פארביג־ די פארשטעלונגעך די פון אם$צי$ציע
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 געװיײטלעך באצײכגט מען װעלכע פארשטעלונגען, פון דונג
 אסאציאציע( :קירצער )אדעד אידעען פרן אס^ציאציע אלס

 נידעריקסטע די פון שטופףלײטער לאנגע א דורך אריך לויפט
 פראדוקטן. פסיכישע די ארויף. שטופן העכסטע די צו בין
 פאד- העכסט זענען ״אידעען־אסאציאציע״ דערדאזיקעד פון

 אנטוויק. אומאיבערגעריהענע אץ עקזיסטירט דאך ;שידנארטיק
 אסאציאציעס אומבאוווסטזיניקע פשוטסטע די פון לונג־ליניע

 אידעען• פולקאמסטע די צו ביז פראטיסטן נידעריקסטע די פוץ
 העכערע דאס מענטש. ציוויליזירטן היינטיקן פון פארבינדונגען

 מער װאס פארפולקאמט, מער אלץ ט ר ע וו לעין פסיכישע
 אומ• די פון אסאציאציע נארמאלע די זיך פארברייטערט עס

 קריטי- דער מער וואט און פערשטעלוגגען צאלרייכע עבדלעך
 הלום, אין נאטור. דעד מיט הסבם אין זיי ברענגט שכל שער

 אס^ציא׳ די פאר ^פטמאל קומט פעלט, קריטיק דידאזיקע ווו
 אומגעלומ־ אויפן פ^רשטעלונגען רעפראדוצירטע די פרן ציע

 פאנטאזיע, דער פון שאפן אין אריך אבער אופן. פצרטסטן
 פון אסאציאציעם פארשידנסטע די דורך פר^דוצירט וועלכע

 פאר־ גרופעס נייע גאנץ פארשטעלונגען פאראנענע שוין די
 מולער אין פארשטעלונגען דידאזיקע אפט שטייען שטעלונגען,

 בא אויז זיך זיי ווייזן דורכדעם און גאטור, דער צו סתירה
 דער• ק. י ד ל כ ש מ ו א גאגץ פאר אויס באטראכטונג ניכטערער

 ן ט ל א ט ש ע "ג איבערנאטירלעכע די נוגע דאט אין הויפט
 אקולטיזם ספיריטיזם, געשפענסטיקן דעם פון אמונה". פון

 גראד אבער פילאזאפיע. דואליסטישער טראגסצעגדענטאלער און
 און "אמונה" דער פון אםאציאציעם ע ל א מ ר א נ א דידאזיקע

 אלם הויכגעשעצט אפט זייער ווערן "התגלות", פלומרשטער
מענטש. פונם גיטער גייסטיקע ווערטפולסטע די

 מיטל- פוגם פסיבאלאגיע פארעלטעדטע די א־ינסטינהטן,
 אנהענגער, קיין נלשט עד־היום נאך ן פעל עס וועלבער עלטעך

 חיה דער פון אוץ מענטש פוגם לעבץ פהיכישע דאס באטראכט האט
 פוגם פסיכיק דער פאר דערשיינונגען. פארשידענע לחלוטין אלס

פאר ל", כ "ש אינם הויפט־שטריך דעם געזעץ זי ה$ט פענטש
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 הסבם אין "אינסטינקט". אין — חיות פון פסיכיק דער
 אנ״ מען ה$ט באשאפונגס-־געשיכטע טראדיציאנעלער דער מיט

 אייג- באשאפונג זייער בא איז חיות מין איטלעכן אז גענומען,
 נשמה־קוואלי• באשטימטע א בורא דורבן געווארן געפלאנצט

 (1ח511שמ1״5) ג" נ א ר ד ־ ר ו ט א "נ דערדאזיקער אז און טעט,
 זיין ווי אומפארענדערלעך, אזוי פונקט מין איטלעכן פאר איז

 (1809) ק ר א מ א ל שוין ווי נאכדעם ארגאניזאציע. קערפערלעכע
 אויפ• דעסצענדענץ־טעאריע זיין פון באגרינדונג דער בא האט

 דורך ער איז טעות, דאזיקן פון באדנלאזיקייט די געוויזן
 שטיצנ־ ;געוו^רן באזייטיקט פולשטענדיק (1859) ן ע נ י וו ר א ד

 די דערוויזץ דארווין האט אפקלייב־טעאריע זיין אויף זיך דיק
 אלערליי פון אינסטינקטן די .1 בללים: וויכטיקע פאלגנדיקע

 אזוי פונקט זענען און פארשידן אינדיווידועל זענען מינים
 ווי ג, נ ו ם א פ ו צ דורך פארענדערונג דער אונטערגעווארפן

 די־ .11 קערפער־אנטוויקלונג. פון סימנים מארפ^לאגישע די
 פארענדערטע דורך אנטשטאנענע )ס׳רוב שינויים דאזיקע

די אויף טיילווייז בירושה איבער גייען רגילותן(
 גע־ שפעטערדיקע די פון משך אין און דורות נאכקומענדיקע

דער .111 באפעסטיקט. און סומירט זיי ווערן נעראציעס
 נאטירלעכע( די װי קינסטלעכע די גוט )אזוי ב י ו ל ק פ א

 פארענדע• פסיכישע ירושהדיקע דידאזיקע אויף אויך ווירקט
 דערווייטערט און צוועקמעסיקסטע, די דערהאלט ער :רונגען

 אנטשטאנענע די .17 מאדיפיקאציעס. פאסגדיקע ווייניקער די
 פירט כאראקמער פסיכישן פוץ פארשידנארטיקייט אופן אזא אויף

 נייע פוץ אויסבילדונג דער צו צייט דער פון לויף מיטן במילא
 מארפאלאגישן פון פארשידנארטיקייט די ווי פונקט אינסטינקטן,
 דאס• מינים. נייע פון אנטשטייונג דער צו פירט כאראקטער

 פלאגצן, און פראטיסטן אלערלײ בנוגע אויך גילט זעלביקע
טרעטן ?עצטע די בא מענטשן. און חיות בנוגע אויך ווי

 אנט• שכל דער מער וואס ׳אפ מער אלץ אינסטעקטן די אבער
חשבון. זייער אויף זיך וויקלט

 איןיענעאוי״ פארשטאנד. דעם פון שטופן-לייטער
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 •א• ונ5( חיות די פון לעבן גייטטיקן דעם מיט בעדפלעכלעכע,
 בלריז אנערקענען וועלכע ב^טראכטונגען, פסיכ^לאגישע קאנטע

 נאד אויך װערט נשמח׳/ "אמתע אן אליין מענטש דעט אין
 דידא>־ אויך באוווסטזיין. הא "ל כ ש" צוגעשריבן אליין אים

 פון פםיכאלאגיע פארגלייכנדיקער דער דורך איז סברה זיקע
 הע־ די געווארן. אפגעלייקנט גרעטלעך יאדצענטן לעצטע די

 דער ווי שכל גוט אזוי פונקט כאזיצן רוקנביין־חיות כערע
 אכי מיר קאנען חיות־קיניגרייך דעם אין און גופא, מענטש

 ביסלעכ* דער אין שטאפל־לײטער לאנגע אזא ^רבקט סערווירץ
 דעד גופא. מעיטשן די בא ווי שכל פון אנטוויקלונג ווייזער
 ק, ר א מ א ל ט, נ א ק ע, ט ע ג א פון שכל דעם צווישן חילוק

 נאטור־מענטשן נידעריקסטע די פון שכל דעם און דארווין
 גרעסער, פיל איז פאטאגאניער( אדער אויסטראליער, )וועדאס,

 ורילדע דידאזיקע פין שכל דעם צווישן אונטערשיד דער ווי
 העט, מענטשן־מאלפעס, די זויגחיות, ״שכלדיקסטע״ די און

וו. א. א. העלפאנטן
 פון אנטוויקלונג פון גראד העכערעד דצר שפראך.

 מענטש דעם דערהריבט וועלכער שכל, און פארשטאנד באגריף,
 אויה־ דער מיט פארכונדן ענג איז חיות, די איבער הויך אזיי

 קאן דארט, ווי ד?, אויך אבער ראך.3ש זיין פון בילדונג
 אומ־ פירט וועלכע אנטוויקלונג, ביסלעכווייזע די אויפווייזן מען

 שטופן העכסטע די צו ביז נידעריקסטע די פון איבעררייסלעך
 אוים- אן שכל ווי וויעיק אזוי פונקט איז שפראך ארריף.

 וויי• אין שפראך איז גיכער מענטש. םונם אייגנטום שליסלנך
 העכערע אלע פון יתרון בשותפותדיקער א זינען טעדדיקן

 און גלידערדיקע אלע פון מינדעסטנס חיות, ע ל א י צ א ה
 און הכרותות אין פארייניקט לעבן וועלכע חיות, רוקנכייניקע

 פארשטענדיקונג, דער צו נויטווענדיק זיי איז זי ; סטאדעס
 פארשטעלונגעץ. זייערע פון מיטטיילונג קעגנזייטיקער דער צו

 בארירונג, דורך אדער פארקומען קאן פארשטענדיקונג דידאזיקע
 כאציי• וועלכע טענער, דורך אדער צייכגגעבונג, דורך אדער
 פויגל די פון געזאנג ד$ס אויך כאגריפן. כאשטימטע כענען
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 פמקט איז (1411066165) עס9מענטשףמאל זינגעגדיקע די פון אוץ
 און הינט די פון בילן דאס ווי קלאיגען־שפדאך, א גוט אזוי
 די פון גרילצן דאס ווייטער ן פערד די פון הירזשען דאס

 מענטש באם באר אבער ציקאדן. די פון געשריי דאס אץ גרילן
 > ס פ י ר ג א ב ע ט ר י ל ו ק טי ר א יענע אנטרויקלס זיך האט

 העכערע אוויפיל צו שכל זיין פעיק מאכט וועלכע ך, א ר פ ש
 ווי אויפגעוויזן, האט פילאל^גיע פארגלייכנדיקע די מעשים.

 פארשידענע די פוץ שפראכן אנטוויקלטע הויך צאלרייכע די
 װיג־ פון אנטװיקלט ביסלעכווייז און לאנגזאם זיך האבן אומות
 איבערצייגנדיק האט (1893) ר^מאנעז אור־שפראכן. פשוטע ציקע

 זיך אונטערשיידט מענטש פונם שפראן די אויך אז דערוויזן,
 מדרגה דער לויט בלויז חיות העכערע די פון שפראך דער פון
אירן. מהות און איכות דעם לויט נישט אנטוויקלונג, פון

 װיכ־ די געפילס־באוועגונגען די פרן שטרפן־לייטער
 נעמען מיר וועלכע טעטיקייט, פסיכישער פוץ גרופע טיקע
 גרויסע א שפילט ל", י פ ע "ג באגריף דעם אונטער ארום

 פראקטישער דער אין סיי טעארעטישער, דער אין סיי ראליע
 דערפאר זיי זענען באטראכטונגען אונזערע פאר פיל^זאפיע.

 די־ דער ארויס בולט זיך ווייזט דא ווייל וויכטיק, ספעציעל
 אנדערע מיט מוח־פונקציע דער פון צוזאמענהאגג רעקטער

 מוסקול־ חושיפ׳טעטיקייט, )הארצקלאפן, פונקציעס פיזי^לאגישע
 קעגנאטיר׳ ד^ס קלאר ספעציעל ערשט ווערט דא באוועגונג(;

 וויל וועלכע פילאזאפיע, יענער פון אומבאגרינדעטע און לעכע
 די פיזיאלאגיע. דער פון פסיכאלאגיע די אפטײלן פרינציפיעל

 וועלכע געפילס־לעבץ, דעם פון דערשײנוגגעץ צאלדייכע אלע
 העבערע די בא פאר אויך קומען מענטש, באם געפיגען מיד

 פאר• ווי הינט(: און מענטשן־מאלפעם די בא )באזונדערס חיות
 אלע זיך זיי ל$זן אנטוויקלט. זיין נישט זאלן זיי שידגארטיק

 עלעמענטאר• ביידע די צו צוריקפירן פוגדעסטוועגן
 באווע- און עמפינדונג צו ע, נ י ס פ ר ע ד פון ס ע י צ ק נ ו פ

 פארשטעלונג. דער אין און רעפלעקס אין פארביגדויג זייער צו און גונג
 גע־ וו^רט פון זינען ברייטערן אין עמפינדונג דער פון געביט צום
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 גע- א ודידערווילן, אין הנאה פון געפיל דאס הערט
 פונקט און געמיטס-צושטאגד, אונזער באשטימט וועלכעס פיל,
 בא. דער פון געביט צום זייט אנדער דער פון געחערט אזוי

 ע י ט א פ י ט נ א און ע טי א פ מ סי אנטשפרעכנדיקע די וועגונג
 הבאה די דערגרייכן צו שטרעבובג די שנאה"(, און ג״ליבע

 אפשטוי• און "צוציוגג אומאנגעבעמע. דאם אויסצומיידן און
 ן. ל ודי פון אורקוואלן די אלם צוגלײך דא דערשײנען םונג״

 הע־ אין ראליע גרויסע אזא שפילן וועלכע ליידבשאפטן, די
 שטיי־ ווי מערנישט זענען מענטש, פונם לעבן גייסטיקן כערן

 געפילן דידאזיקע אריך אז אפעקטן. אין געמיט פונם גערונגען
 ראמאנעז ה$ט חיות, די און מענטשן דעם געמייבזאם זענען

 פון שטופע טיפסטער דער אויף שוין דערוויזן. איבערצייגנדיק
 עלע• יענע פר^טיסטן אלע בא מיר געפינען לעבן ארגא^ישן
 זיך דריקן וועלכע ווידערווילן, און הנאה פון געפילן מעגטארע

 אינם ך ע מ ז י פ א ר ט אזויגערופעגע זייערע אין אויס
 אדער ווארימקייט צו פינצטערניש, $דער ליכט צו ן ב ע ר ט ש

 פ^זיטיווער לגבי זיך פארהאלטן פארשידעבעם זייער אין קעלט
 העכס- דער אויף אקעגן־זשע עלעקטריציטעט. בעגאטיווער אדער
 ציוויליזירטן באם מיר טרעפן לעבן פסיכישן פון שטופע טער

 אנט• פון מדרגות און געפילס־טענער צארטסטע יענע מענטש
 די זענען וועלכע שנאה, און ליבע פון עקל, און ציקונג

 אומדער־ דער און קולטור־געשיכטע דער פון שפרינגפעדערן
 איין פארבינדט דאך און פאעזיע. דער פון קוואל שעפלעכער

 איבערגאנגס־ מעגלעכסטע אלע פוץ קייט אומאיבערגעריסענע
 דער אין געפיל פונם אור־צושטאנדן פרימיטיווע יענע פ^רמען

 מיט פראטיסטן איינקמערלדיקע די פון ע מ ז א ל פ א כ י ס פ
 מענטשלעבע די פון אבטוויקלונגס^רמען העכסטע דיד^זיקע

 גאנגליען׳קעמערלעך די אין $פ זיך שפילן וועלכע ליידנשאפטן,
מוח־קארע. דער פון

 — ווילן פון באגריף דער ווילן. פון שטרפן-לײטער
 — באגריפן פסיכאלאגישע עיקרדיקע אנדערע מיט צוגלייך

 ווערט $ט באצייכנט. און אויפגעפאסט פארשידנארטיק ווערט
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 אלס ווארט, פון זינען ברייטסטן אין באטראכט װילן דער
 ווילן אלס וועלט "די : ט ו ב י ר ט א קאסמאלאגישער

 אין ווידער באלד ר(, ע י ו ה נ ע פ א )ש פארשטעלונג" און
 אטריבוט, אנטראפאלאגישער אלם זינען, ענגסטן

 )אזוי, מענטש פונם אייגנשאפט אויסשליסלעכע אן אלם
 װילנ־ זענען חיות די אז דעקאיטץ, לויט אויס קומט למשל,
 זינען געוויינלעכסטן אין מאשינען(. אומפילבארע און לאזע
 באוועגונגען, ווילקירלעכע פון דערשיינונג די — ווילן הייסט

 פסיכישע א אלם באטראכט ווילן דער ווערט ארום אזרי און
 אין ווילן דעם אונטערזוכנדיק חיות. מייסטן די פון טעטיקייט

 אנטוויקלונגס-טע- און פיזיאלאגיע פארגלייכנדיקער פון ליכט
 — ווילן דער אז איבערצייגונג, דער צו מיר קומען אריע,
 אלגעמיינע אץ איז — עמפינדונג די פריער ווי אזוי פונקט

ע. מ ז א ל 9א כ י ס 8 לעבעדיקער דער פון אייגנשאפט
 גרונט־ אנדערע אלע צװישן ווילן. פץ פרייהייט

 מענטש• פון פרייהייט דער פון פראבלעם דער האט פראבלעמען
 דענקנדיקע די באשעפטיקט אמייסטן לאגג פון שוין ווילן לעכן

 הויכן דעם מיט צוגלייך ווייל דערפאר, גראד אוץ מענטשן,
 א דא זיך בינדט פראגע דער פוץ אינטערעס פילאזאפישן

 פרא׳ פילאזאפיע, פראקטישער דער פון פראבלעמען מענגע
 און פעדאגאגיק דער עטיק, דער נוגע זענען וועלכע בלעמען,

 פריי־ די וועלכן פאר ד, נ א מ יי ר ׳ א ו ב דיו געזעצגעבונג.
 וועלט-רעטעניש, לעצטע און זיבעטע דאס איז ווילן פון הייט
 פראבלעם "דערדאזיקער זאגט: ער בעת גערעכט, אויך איז

 עד איז א-מצוגענגלעך, פלוג אין און איינעם, יעדן איגטערעסירט
 פון יסודות עיקרדיקע די מיט פארפלאכטן אינערלעך ^בער
 אמטיפסטן אדיין דרינגט און געזעלשאפט. מענטשלעכער דער
 האט פראגע דידאזיקע ;איבערצייגונגען רעליגיעזע די אין

 ציווילי• און געדאנק פון געשיכטע דער אין אויך געשפילט
 באהאנד־ איר אין און ראליע, וויכטיקע אומגעהויער אן זאציע

 פון אנטוויקלונגס־סטאדיעס די אפ בולט זיך שפיגלען לוגג
 שום קיין פאראן נישט אפשר ס׳איז — גייסט. מענטעלעכן
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 מ׳זאל וועלכן איבער נאכדענקען, מענטשלעכן פון געגנשטאנד
 אויפי נישט מער שויץ ליגן וואט פאליאנטן, אזריפיל אנגעשריבן האבן

 די — ביבליאטעקן. די טון שטויב אין שימלען און געמאכטזר
 דערין, אויך ניכר שוין איז פראגע דערדאזיקער פון װיכטיקײט

 דער װעגן איבערצײגונג די אוועקגעשטעלט ה^ט ט נ א ק וואס
 וועגן איבערצייגונג דער לעבן אוממיטלבאר ווילן פון פרייהייט

 דער לעבן אוץ נשמה" דער פון ״אומשטערבלעכקײט דער
 גרויסע דריי דידאזיקע געהאלטץ האט ער גאט". אין "אמונה

ק א ר פ פון ן ט א ל ו ט ס א ״פ הכרחדיקע דריי די פאר פראגן
 דערוויזן, געהאט קלאר פריער האט ער הגם שכל", ן ש י ט

 אויפ־ נישט מען קאן שכל ם ע נ יי ר פון הילף דער מיט אז
פאסטולאטן. דריי דידאזיקע פון ווירקלעכקייט די ווייזן

 און גרויסער דערדאזיקער אין מערקװירדיקסטע דאס
 וואס פאקט, דער אפשר איז פלוגהא פאדפלאנטערטער העכסק

 נישט געווארץ אפגעפערגט טעארעטיש איז ווילן פון פרייהייט די
 די דורך אויך נ$ר פילאזאפן, קריטישע העכסט דורך בלויז

 אוץ — פילאזאפיע קריטישער דער פון קעגנער עקסטרעמסטע
 עד- נאך מענטשן ס׳רוב פאר ווילן פון פרייהייט די איז דאך
 קריסטלעכע אנגעזעענסטע די פאקט. באשיינפערלעכער א היום

 רעפאר- דער און ן י ט ס ו ג ס י ו א פאטער למשל, ווי, טעאלאגן,
 פונקט ווילן פון פרייהייט די אפ לייקענען ן, י וו ל א ק מאט^ר

 פירער באקאנקסטע די עם טוען עס ווי אנטשיידנדיק, אזרי
כ י ב אוץ x7^^1 אין ק א ב ל א ה מאטעריאליזם, ריינעם פון

 טעא• קריסטלעכע די פוץ שטעלוגג די ה. י. x^x אץ נער
 אל- דער אין גלויבן פעסטן זייער פון ארויס דרינגט לאגן

 דער גאט, ; פרעדעסטינאציע דער אין און גאט פון מעכטיקייט
 גע־ און פאראדיסגעזעץ האט אלוויסנדיקער, און אלמעכטיקער

 ער ה$ט ובכן ;אץ אייביקייט דער פון אלצדינג דאס וואלט
 דער וויבאלד מענטש. פונש האנדלונגעץ אלע באשטימט אויך

 ווי אנדערש ווילן, מרייען זיין לויט עס2ע געטון וואלט מענטש
 אל• געוועזץ גישט גאט וואלט דאן צארויסבאשטימט, עם ה$ט גאט

 לייב־ אויך איז זינען זעלביקן אין אלוויסנדיק. אוץ מעכטיק
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 מאניסטישע די דעטערמיניסט. אומבאדיגגטער א געווען ץ ני
 בראש, ן ס א ל פ א ל מיט ה. י. \7111 פון נאטורפ^רשער

 פון יסוד אויפן דעטערמיניזם דעם פארטיידיקט ווידער האבן
וועלטבאנעם. מעכאניסטישן איינהייטלעכן זייער

 און דעטערמיניסטן די צווישן קאמף גוואלטיקער דער
 פרייען פון #גהענגער און קעגנער די צווישץ איגדעטערמיניסטן,

 ענדגיל־ יאר, טויזגט ציויי פון משך א גאך היינט, איז .ווילן,
 מענטש׳ דער דעטערמיניזם. דעם לטובת געווארן אנטשידץ טיק

 פון ווילן דער ווי פריי, ווייניק אזוי פוגקט איז ווילן לעכער
 אין בלויז זיך אונטערשיידט ער וועלכן פון חיות, העכערע די

 ה. י. x7^1^ אין בעת עצם. דעם אין נישט און מדרגה דער
 פרייהייט וועגן ד^גמע אלטע דידאזיקע באקעמפט מען האט
 קאכמאלא־ און פילאזאפישע אלגעמיין מיט דערעיקר ווילן פון

 א געשענקט אונז ה. י. דער האט ארגומענטן, גישע
 גע׳ א פארטיליקונג, דעפיניטיווער איר צו פלי־זין אנדערן גאנץ

 פון ארסענאל דעם פארדאנקען מיר וועלכעס פלי־זין, וואלטיק
 און ע י ג א ל א י ז י פ פארגלייכנדיקער דער

 אז יעצט, ווייסן— מיר ע. ט כ י ש ע ג ׳ ס ג נ ו ל ק י וו ט נ א
 דער דורך באשטימט אזוי פונקט איז ווילן פון אקט יעדער

 די דורך און אינדיוויד ווילגדיקן דעם פון ^רגאניזאציע
 אנדערע יעדער ווי סביבה, אויסערלעכער דער פון באדינגונגען

 פון איז שטרעבן פון כאײאקטער דער טעטיקייט. פסיכישע
 על־ די פוץ ג נ ו ב ר א ר א פ דער דורך באדינגט פארויס

 איטלעכסמאליקן צום אנשטויס דער פארעלטערן; און טערן
 מאמענטא־ די צו צופאסונג דער דורך געגעבן ווערט האגדלען

 אנטשײדנ• דא װירקט מאטיװ שטארקסטער דער אומשטענדן, לע
 דער מיט רעגירן וועלכע געזעצן, די מיט הספם אין דיק,

 אונז לערנט ע י נ א ג א ט אנ די געפילן. די פון סטאטיק
 קינת באש ווילן פון אנטוויקלונג אינדיווידועלע די פארשטיין

 ווילן פון אויסבילדונג היסטארישע די אבער ע י נ ע ג $ יל פ די
אבות. רוקנבײן׳חיהשע אונזערע פון רייען די אין
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האפיטל אכטע ד$ם

 אגטוריקלובג איבדירוידועלער פוזדער געשיכטע
נשמה דער פון

 אנטאגענע• איבער ס ע י ד ו ט ש ע ש י ט ס י נ א מ
 פרן ג נ ו ל ק י וו ט נ א ע. י ג $ ל $ כ י ס פ ר ע ש י ט ע נ

 ן ב ע ל אינדיװידועלן דעם אין גשמה־לעבן
ן. $ ז ר ע 5 וער פין

 אויפפאסן נישט מ׳זאל װי — נשמה מענטשלעכע אונזער
 אינ־ אונזער פון לויף אין אונטערגעווארפן איז — מהות איר

 דערדאזיקער אנטוויקלונג. באשטענדיקער א לעבן דיווידועלן
 מאניסטישער אונזער פאר האט פאקט $נטאגענעטישער

 "פסיבאלאגן ס׳רוב הגם באטייט, פונדאמענטאלן א פילאזאפיע
 קיץ אפילו אדער ווייניק, גאר אדער אים שענקען פאך" פון

 אנט־ אינדיווידועלע די וויבאלד נישט. באריקזיכטיקונג שום
 פאר" אלע פאר עמוד׳האש "אמתער דער איז וויקלונגס־געשיכטע

 ערשט אונז זי ק^ן דאן קערפער", מעגטשלעכן איבערן שונגען
 פסי־ פון סודדת וויכטיקסטע די אויף ליכט אמתע דןןס ווארפן

לעבן. כישן
 די־ זיין נישט זאל עם אינטערעסאנט און וויכטיק ווי

 זי האט נשמה׳/ מענטשלעכער דער פון ״עמבריאלןןגיע דאזיקע
 איר געפונען אומפאנג באגרענעצטן זייער א אין ביזאחער ד^ך
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 אויס• כמעט זיך האבן ביזאהער אויפמערקזאמקייט. פאדדינטע
 דער- פון טיילן געוויסע מיט באשעפטיקט פעדאגאגן שליסלעך
 בא- פראקטישן זייער צוליב דערויף אנגעוויזץ לערע. דאזיקער

 נשמה־טע• דער פון אויסבילדונג די באזואכן און פירן צו רוף,
 טעארע־ א געפינען געמוזט אויך זיי האבן קינד, באם מיקיים

 פסיכא- אבסערווירטע דערביי די אין ס ע ר ע ט נ י א טישן
 צייט, נייער דער אין פעדאגאגן די אבער פאקטן. גענעטישע

 פון אנהענגער געווען סרוב זענען אלטערטום, אין ווי פונקט
 זע־ אקעגן׳זשע פסיכאלאגיע; דואליסטישער הערשגדיקער דער
 פון פאקטן וויכטיקסטע די מיט באקאנט געווען נישט זיי נען
 ארגא• דער מיט אויך ווי פסיכאלאגיע, פארגלייכנדיקער דער

 זענען אבער אחוצדעם מוח. פוגם פיזיאלאגיע און גיזאציע
 קינדער די ערשט געווען נוגע ס׳רוב באאבאכטונגען זייערע

 לעבנס־יאדן. ױנגערע קנאפ־װאס די אין אדער שול־עלטער אין
 אבסערווירן מ׳קאן וועלכע דערשיינונגעץ, מערקווירדיקע די

 די אין גראד קינד פונם פסיכ^לאגיע אינדיווידועלער דער אין
 אלע זיך אנטציקן עם וועלכע מיט און לעגנס־יארן ערשטע

 קיין געווען נישט קיינמאל כמעט זענען ן,טערלע דענקענדיקע
 האט דא שטודיעם. װיסנשאפטלעכע ספעציעלע פון געגשטאנד

 וועג א דורכגעבראכן (1881) פרעיער עלם ה יל וו ערשט
 באאבאכטונגען קינד. פונם נשמה "די ט. א. ווערק זיין אין

 ערש־ די אין מענטש פונם אנטוויקלונג גייסטיקער דער איבער
 דערגרייכן צו כדי מיה מוזן פונדעםטװעגן לעבנס־י$רן". טע

 ביז אזש אראפלאזן זיך ווייטער נ$ך קלאדקייט, פולשטענדיקע
 בא־ דעם אין נשמה דער פון אנטשטייונג ערשטער דער צו

איי. פרוכפערטן
 דער נשמה. אינדיווידרעלער דער פרן .?נטשטייונג

 ־ י ד נ י א מענטשלעכן פונם אנטשטייונג די און רונג2אורש
אנגעגאנ• ה. י. x^x פון אנהויב אין נאך איז ם ו א ו ד י וו

גרוי" דער האט אמת אן וואס סוד. פולשטענדיקן א פאר גען
יאר אין שוין ף ל א וו פרידריך ר א פ ס א ק סער
 אמתן דעם אויפגעדעקט ״160*״ ?םס6ז*11םס15” זיין אין ־ 1759
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 מיס דערװיזן און אנטוויקלונג עמבריאנאלער דער פון מהות
 בא אז דערפאדונגען, קריטישע און גענויע פון הילף דער
 פאר קומט איי פשוטן דעם פון עמבריא פון אנטוויקלונג דער

 פראצעסן מערקווירדיקע ריי א ה. ד. עפיגענעזיס, אמתע אן
 פיזיאלאגיע דעמאלטיקע די אבער געשטאלטויגען. נייע פוץ

 ע ש י ר י 9 מ ע אלע דידאזיקע אויהנאם אן אפגעווענדט האט
 באמערקן אוממיטלבאר געקאגט זיי מ׳האט הגם דערגרייכונגען,

 דער אן געהאלטן פעסט ווייטער זיך און מיקראסקאפ, אונטערן
 לויט פרעפארמאציע. עמבריאנאלער פוץ דאגמע אלטער

 איז איי אינם אז אנגענומען, מעץ האט טע^ריע דערדאזיקער
 אר־ דער פרעפארמירט אדעד אויסגעבילדעט פארויס פון שוין

 עמבריאן פונם ״אנטװיקלונג״ די ;טיילן זיינע אלע מיט גאניזם
 די פון ״פונאנדערװיקלונג״ א אין נאר אייגנטלעך באשטייט

 נויט־ אלס סע£(1ט1גס) טײלן צונויפגעװיקלטע פאראנענע, שוין
 אויבג* די געקומען איז טעות דאזיקן פון מסקנא ווענדיקע

 דאגמאטי־ דערד^זיקער לעבן סקאטולאציע׳טעאריע. דערמאבטע
 אץ אויך עקזיסטירט האט ״אװוליםטץ״ די פון טעאריע שער

 "אני־ די פון םע$ריע מעותדיקע ווייניקער נישט אנדערע,
 האט לעצטע די פון מיינונג דער לויט :ן״ ט ס י ל ו ק א מ

 ווייב- דעם אין נישט ליגן געזאלט עמבריאן אייגנטלעכעד דער
 אז און זרע-קעמערל, מענלעכן אינם נאר איי-־קעמערל, לעכן

 די זוכץ געדארפט בכן מען האט ״זרע־חיהלע״ דאזיקן אין
דורות. קומענדיקע די פון רייען איינגעפלאנצטע
 גאגץ לייבניץ האט סקאטולאציע־טעאריע דידאזיקע

 מעיטשלעכער דער אויף אויך איבערגעטראגן קאנסעקווענט
 ער האט גוף צום בנוגע ווי נשמת, דער בנוגע אי נשמה;

 זיין אין ;)עפיגענעזיס( אנטוויקלונג אמתע די אפגעווארפן
 נשמות, די אז אננעמען, בכן "כ׳מוז :ער שרייבט ״1^60^06^

 נשמות, מענטשלעכע ווערץ טאג געוויסן א אין וועלן וועלכע
 — מינים אנדערע פון נשמות די ווי פונקט — שויץ זענען
 אונזערע אין שויץ האבן זיי אז ;זרע דער אין געווען פאראן
 דער פון אנהויב צום ביז ובכן — הראשון אדם צו ביז אבות
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 קער* ארגאניזירטע פון פארם דער אין עקזיםטירט — װעלט
 דער אין סיי אנגעהאלטן האבן פארשטעלונגען ענלעכע פער".

 צענטליק דריטן צום ביז כילאזאפיע דער אין סיי ביאלאגיע,
 עמבריאלאגישע זייגע מיט האט באער ווען ה., י. פין

טויט־קלאפ. לעצטן דעם דערלאנגט זיי פארשונגען
 דער פרן אנהויב ורעגן גלריבעבישן מיטאלאגישע

 עטנאלאניע פארגלייבנדיקע די וואס ידיעות, געגויערע די נשמה.
 פארשידנאר־ די בנוגע צייטן לעצטע די אין דערגרייכט האט

 די בא און פעלקער קולטורעלע עלטערע די בא מיטן טיקע
 פסיכא־ דער פאר אויך זענען פעלקער, ווילדע היינטצייטיקע

 קאנען, מיטן פסיכאגענעטישע דידאזיקע וויכטיק. העכסט געניע
 איינגע־ אינהאלט, פאעטישן אדער וויסנשאפטלעכן זייער בנוגע
 :גרופעס פאלגנדיקע פינף די אין אומגעפער ווערן טיילט

 גע־ האט נשמה די גלגול־הנשמות: וועגז מיטאס .1
 פון ערשט אוץ חיה אנדער אן פוץ קערפער איץ פריער לעבט

 דער לויט ;גוף מענטשלעכן אין געוו^רן מגולגל זי איז ד$רטן
 נשמה מענטשלעכע די האט כחגים, עגיפטישע די פון תורה
 מינים אלע דורך רורכגיין געדארפט קערפער פונם טויט נאק
 געזאלט זיך זי האט יאר טויזנט דריי נאך ערשט און חיות

 דער וועגן מיט^ס .11 גוף. מענטשלעכן אין אומקערן ווידער
 עקזיסטירט האט נשמה די נשמה־איינפלאנצונג:

 א עפעס אין ^רט, אנדערן ס׳איז וועלכץ אין זעלבשטענדיק
 טר<*גן צו זי ברענגט ערשט ד^רט פון ;״אוצר־הנשמות״ מין

 דערמאנט( באציאן אלם אפט אדלער, אן )טיילמאל פויגל א
 וועגן מיטאס .111 גוף. מענטשלעכן אין אריין זי זעצט און
 בא־ בורא געטלעכער דער נשמה-באשאפונג: דער

 א עפעס אין איינגעשפייכלערט זיי האט נשמות, די שאפט
 זיי נעמט דארטן פון נשמות־בוים; א אויף אדער נשמות־טייך,

 מענטשלעכן דעם אין אדיין זיי זעצט און ארויס בורא דער
 נשמה־סקאטולאציע דער וועגן מיטאס .17 וולד.
 דער וועגן מיטאס .7 דערמאנט(. פריער לייבניצן, )פון

ן, ר ע נ ג א וו ף ל א ד ו ר )פון טיילונג • גשמה
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 פץ טייל א אפ זיך שפאלט באפרוכפערונגס׳אקט בעתן (;1855
 כץ גופים דין באוווינען וועלכע נשמות, (1 )רוחניותדיקע ביידע
 נשמה־ מוטערלעכער דער עלטערן; באהעפטנדיקע זיך ביידע
 דעם אין פאטערלעכער דער איי־קעמערל, דעם אין לעבט קערן

 קערץ־קעמערלעך צוויי דיד^זיקע בעת זרע־חיהלע; באוועגלעכן
 בא־ זיי ביידע די צונויף אזיך זיך וואקסן צונויף, זיך שמעלצן

נשמה. רוחניותדיקע נייע א בילדן און נשמות גלייטנדיקע
 צי• אויבן די הגם נשמה־אנהויב. פוגם פיזיאל^גיע

 מענטשלע־ דער פון אנטשטייונג דער וועגן ריכטונגען טירטע
 איז אנדערקענט, און פארשפרייט גענוג נאך זענען נשמה כער
 בולט כאראקטער מיטאלאגישער ריין זייער פונדעסטוועגן שיין

 פאר־ באווונדערונגסווערטע און אינטערעסאנטע די אויפגעוויזן.
 דורכגעפירט יאר דרייסיק לעצטע די אין זענען וואס שונגען,
 באפרוכפערונג דער פון פארלויף גענויען דעם איבער געווארץ

 אלע דידאזיקע אז דערוויזן האבן איי, פונם אנטוויקלונג און
ר א ל ו ל ע צ דער צו געהערן דערשיינונגען געהיימנישפולע

 גיט וואס איי, ווייבלעכע דאס גוט אזוי ע. י ג א ל א י ז י פ
 באפרוב־ מענלעכע דאס אויך ווי עמבריאן, דעם אבהויב דעם

 זענען זרע׳חיהלע אדער ספערמע די *פיצדונגפ־קערפערל,
 קעמער• לעבעדיקע דידאזיקע קעמערלעך. איינצלנע

 וועלכע אייגנשאפטן, פיזיאלאגישע פון סכום א באזיצן לעך
 ה, מ ש נ ־ ל ר ע מ ע ק ב-אגריף אונטערן ארונטער נעמעץ מיר

 בײ־ זענען פר^טיסטן איינצלנע פערמאנענטע די בא ווי פוגקט
 און באוועגונג מיט באשאנקען געשלעכטס־קעמערלעך דערליי

בא ״אור־אײ״ דאס אדער איי־קעמערל יונגע דאס עמפינדונג.
 קלײנ־ זייער די ;אמעבע אן פון שטייגער אויפן זיך וועגט י

 אין מיליאנענווייז זיך געפינען וועלכע זאמען-חיהלעך, טשיקע
 זענען זרע, מענלעכער שליימארטיקער, דער פון טראפן יעדן

 דער אין ארום גיך שווימען אוץ קעמערלעך בייטשלארטיקע
 פונקט בייטשל, צאנלדיקן זייער פון הילף דער מיט ספערמע

ן. ע י ר א ז ו פ נ י א בייטשלארטיקע געוויינטלעכע יי ייי
 בא צונויף זיך טרעפן קעמערלעד צוויי דידאזיקע בעת

139



 באדיר אין געברענגט ווערן זיי וועץ אדער באמאגונג, דער
 צו קעגנזייטיק זיך זיי ציען באפרוכפערונג, קינסטלעכער דורך

 צעלולארע דידאז׳-קע אייגאנדער. מיט פעסט זיך באהעפטן און
 געוויסן א פון סיבות, כעמישע פון ארויס דריגגט צוציונג

 טעם", אדער ריח צום ענלעך איז וועלכער חוש, פלאזמאטישן
 כעי ן ש י ט א ר ״ע אלס מיר באצייכענען חוש דעמדאזיקן

 כע־ פון )סיי אזוי פונקט אויך אים מ׳קאן ם" ז י פ א ר ט א מ
 אגרופן עראטיק( ראמאנטישער פון סיי שטאנדפונקט, מישן

 • ר א ל ו ל ע ״צ ״סעקסועלע אדער ״צעלולאר־קרובהשאפט״
 דער פון קעמערלעך בייטשלאדטיקע פיל זייער ע". ב י ל

 איי־קע• דייקן זעם אויף אדום לעבהאפטיק שווימען ספערמע
 עם קערפער. זיין אין אריינצודרינגען זיך באמיען און מערל

 דעראבע־ בד-מזלדיקן איינציקן איין נאד נארמאל אבער געלינגט
 האט קוים ציל. געגארטן דעם אינדעראמתן דערגרייכן צו רער
 מיט איינגעבויערט זרע*היהלע"" אויסדערוויילטע דאסדאזיקע זיך
 פון לייב אינם קעמערל־קערן( דעם מיט ה. )ד. ״קעפל״ זיין

 דינע א אויס זיך פון איי־קעמערל דאס טיילט איי־קעמערל,
 איי* מענלעכע אנדערע די שטערט וועלכע שיכט, שליימיקע

 ודבי* מעץ וויבאלד אדער אינעווייניק. אריינצודרינגען קעמערלעך
 נידעדיקער דורך פארשטארונג צו צופירן איי־קעמערל דאס

 נארקאטי• מיט פארטויבן עס מ׳וועט ווען אדער טעמפעראטור,
 ביל* דאן ניקאטיץ(, מארפיום, )כלאראפארם, מיטלען שע

 "אי* אנטשטייט דעמאלט שוץ־הילע; דידאזיקע נישט זיך דעט
 זייער און פאליספערמיע" אדער בערפרוכפערונג

 בא- דעם פון לייב אינם איין זיך בויערן זרע־חיהלעך פיל
 דערשיינונג מערקיוירדיקע דידאזיקע קעמערל. וווסטלאזן

 אין פאר קומען װפלכע די, אויך ווי באפרוכפערונג, דער בעת
 אויף עדות בכל־אופן זאגן קעמערל, באפרוכפערטן שוין דעם

 עמ״ חושלעכער לעבהאכטיקער, ספעציפיש פון גראד געוויסן א
 קערנדלעך די קעמערלעך. געשלעכטלעכע ביידע פון פינדונג

 און איי ווייבלעכן פוץ קערנדל דאס קעמערלעך: ביידע פון
 קעגנזייטיק זיך ציען זרע־חיהלע, מענלעכן פון קערנדל דאס
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 דער בא זיך שמעלצן און איינאנדער צו זיך דערנענטערן צו,
 פון אנטשטייט אופן אזא אויף צונויף. פולשטענדיק בארירונג

 קעמערל, נייע וויכטיקע יענץ איי־קעמערל באפרוכפערטן דעם
 שטאם־קעמערל אנגערופן פריער האבן מיר ודעלכעס

 גאנ־ ער 7 אנטשטייט עס טיילונג כסדרדיקער וועמעס פוז און
ארגאניזם. פילקעמערלדיקער צער

 דידא־ פון ארויס פליסן וועלכע שלוסן, פסיכאלאגישע די
 אויסערגע• זענען פאקטץ, עמבריאלאגישע מערקווירדיקע זיקע

 בערב׳ אפילו ביזאהער מען האט דאך און וויכטיק; וויינטלעך
 באטייט. אלגעמיינעם זייער געהעריק ווי אפגעשאצט נישט דיק
 פינף אין איינפאסן אונז לויט זיך לאזן שלוסן וויכטיקסטע די

 יעדע ווי יחיד, מענטשלעהעד יעדער .1 :כללים פאלגנדיקע
 עקזיסטענץ זיין פון אגהויב אין איז חיה, העכערע אנדערע

 אנט- שטאם־קעמערל ד^סדאזיקע ,11 קעמערל. פשוט א געוועץ
 צונויפשמעלצונג דורך אופן, זעלבן אויפן אומעטום שטייט
 פאר• פון קעמערלעך באזוגדערע צוויי פון באהעפטונג אדער

 דעם און איי-קעמערל ווייבלעכן דעם פון אפשטאם, שידענעם
 בא• געשלעכטס־קעמערלעך ביידע .111 זרע־קעמערל. מעגלעכן

 פאדשי• באזיצן זיי ה. ד. "קעמערל־נשמה", פארשידענע א זיצן
 מא• אינם .17 באוועגונג. און עבפיגדונג פון פארמען דענע
 בלוין נישט צונויף זיך שמעלצן באפרוכפערונג דער פון מענט

 קע• ביידע פון קערנדלעך די און קערפערס פלאזמאטישע די
 זיי אין די ה. ד. "נשמות"; זייערע אויכעט נאר מערלעך,

 און זיך פארייניקן שפאנונגסיקרעפטן פסיכישע אנטהאלטענע
 שמה-שפראצל״ ״נ דאם בילדן שפאנונג, נייע א בילדן

 בא־ ממילא .7 שטאס-קעמערל. אנטשטאנעגעם פריש רעם אין
 אייגנשאפטן, גייסטיקע און קערפערלעכע פערזאן יעדע זיצט

 טראגט איי־קעמערל דעם פון קערן דער עלטערן•, ביידע פון
 אייגבשאפטן, מוטערלעכע די פון טייל א ירושה בדרך איבער

 פאטערלעכע די פון טייל א — זרע־קעמערל פון קערן דער
אייגנשאפטן.
 ווערט דערשיינונגען דערקעגטע עמפיריש דידאזיקע דורן
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 גא אז פאקט, וויכטיקעד העכסט דער פעסטגעשטעלט אריך
 אויפווייזן זיך לאזט חיה, יעדער בא אויך ווי מענטש, יעדן
 ־ ס י ז ק ע אינדיװידועלער זיין פון אנהויב דער

 קערנדלעך די פוץ באהעפשוגג פולשטענדיקע די ץ. נ ע ט
 גענױ־ דער מיט באצייכנט קעמערלעך סעקסועלע ביידע פון

 אנט• עס וועלכן אין אויגנבליק, דעט פינקטלעכקייט סטער
 ־ ע ק ־ ם א ם ש נייעם דעם פון קערפער דער בלויז נישט שטייט

 אליין פאקט דאזיקן דורכן ה". מ ש 2״ זיין אדיך נאר ל, ר ע מ
 מ" ו א דער וועגן מיטאס אלטער דער אפגעלייקנט שוין ווערט

 )השאדת־הנפש(, נשמה עד ד פון שטערבלעכקייט
 ווערט ווייטער אומקערן. שפעטער נאך זיך וועלן מיר וועלכן צר

 אבער• פארשפרייטער זייער נאך דער אפגעלייקנט דורכדעם
 עקזיס• אינדיווידועלע זיין פארדאנקט מענטש דער אז גלויבן,

 גי" ליגט דערפון סיבה די גאט". ליבן פרן "חסד דעם טענץ
 ביידע זיינע פון ס״ א ר "ע דעם אין אליין און איינציק כער

 און חיות פילקעמעקלדיקע אלע מעכטיקן, יענעם אין עלטערץ,
 זיי. צו פירט וועלכער געשלעכטס־דראנג, געמיינזאמען פלאנצץ

 פיזיאלאגישן דאזי׳קן באם ממשותדיקע דאס באהעפטונג. ער
 די אנגענומען, פריער מ׳האט ווי נישט, אבער איז פראצעס

 ליבעס־שפיל, פארבונדענער דערמיט דער אדער ״ארומהאלזונג״
 אינם זרע ממלעכע די אריינפירן דאס אליין און איינציק נאר

 נאר קאן חיות יבשהדיקע די בא געשלעכטס׳קאנאל. ווייבלעכן
 מיט זרע באפרוכפערנדיקע די צונויפטרעפן זיך אופן אזא אויף
 דידאזי" קומט מענטש )באם איי־קעמערל אפגעטיילטן זיך דעם

 ני- בא אוטערוס( דעם אין פאר געוויינטלעך באגעגעניש קע
 ווערן מעדוזן( מושלען, פיש, ב. )צ. וואסער־חיות דעריקערע
 אין אויסגעגאסן פשוט געשלעכטס־פראדוקטן רייפע ביידערליי

 אי־ אינגאנצן דא איז צונויפטרעף זייער און אריין, וואסער
 בא" אייגנטלעכע די בכן פעלט דא ;צופאל דעט בערגעלאזט

 קאמפליצירטע יענע אפ צוגלייך פאלן דערמיט און העפטונג,
 גררי" אזא שפילן וועלכע "ליבע", דער פון פונקציעס פסיכישע

 אלע בא אויך פעלן דערפאר חיות. העכערע די בא ראלע סע
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 אינטערע• יעגע חיות באהעפטנדיקע נישט זיך נידעריקערע,
 אלם באצייכנט האט ן י וו ר א ד װעלכע ארגאנען, סאבטע

 גע־ פון פראדוקטן די שטריכך, ־ םעקסואל "סעקוגדערע
 באם הערנער די מאץ, פונם בארד די אפקלויב: שלעכטלעבן

 פון און גן־עדן־פויגל פונם באפעדערונג פראכטפולע די הירש,
 בא• אנדערע פארשידענע די אויך זכרים, עופישע אנדערע פיל

 נקבה דער לחלוטין פעלן וועלכע זכרים די פון פוצונגען
 נאטור, דער אין ליבע ע, ש ל ע ב ם ל ע ה ל י וו )פארגל.

(.1901 בענדער, 3

 אלע דידאזיקע פון נשמה. דער פון יררשהדיקייט די
 פרוכפערונגפ׳ דער פון ארויס דרעגען וועלכע שלוסן,

 וויכטיקסטן צום פסיכאלאגיע דער פאר איז ע, י ג א ל א י ז י פ
 ערן וו שטריכן ע ש י כ י ס פ די אויך אז פאקט, דער

 בא־ א ס׳איז ן. ר ע ט ל ע דע יי ב פון ט נ ש ר י ע ג פ א
 בא־ עלטערן ביידע פון ירשנט קינד יעדעס אז זאך, קאנטע

 טעמפעראמענט, כאראקטער, פון אייגנטימלעכקייטן זונדערע
 דער באקאנט אויך ס׳איז ענערגיע. און ווילן חריפות טאלאנט,

 איבערגעטראגן ווערן קאבען אייגנשאפטן פסיכישע אז פאקט,
 אפט גאר יא, ;באבעם און זיידעס ביידערליי פון אויך בירושה

 זיי־ אין מער געראטן העזיכטן גיעוויסע אין מענטש דער איז
 מערקוויר־ אלע די עלטערן. אייגעגע די אין איידער דע־באבען

 פובקט נוגע זענען ג נ ו ב ר א ר א פ פון געזעצן דיקע
 דערשיי- קערפערלעכע די ווי דערשיינונגען, פסיכישע די אזוי

 און קלארער פיל נאך אריף זיי טרעטן טיילמאל יא, נונגען?
געביט. פסיכישץ אויפן דווקא בולטער

 האט ירושהדיקייט טון באטייט אומגעהויערן דעם אויף
וויסנשאפט דער געמאכט אויפמערקזאם ן י וו ר א ד ערשט

דער נוגע זענען וועלכע פראבלעמען, די ; (1859 יאר )אין
 פי* און רעטענישן טונקעלע מיט פול נאך זענען פארארבונג
 נישט לחלוטין זיך מיר ווילן ובכן, ;שדועריקייטן זיאלאגישע

 שוין אונז ליגץ פראבלעם דאזיקן פון זייטן אלע אז איינרעדן,
 שוין מיר האבן אזויפיל אבער אויגן. די פער קל$ר איצט
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 " ר א ר א פ די באטראכטן מיר װאס געווונען, זיכער פארט
 פון ע י צ ק נ ו פ ע ש י ג א ל א י ז י פ א אלם ג נ ו ב

 טע• דער מיט פארבובדן אוממיטלבאר איז וועלכע ארגאנהם,
 אנדערע אלע ווי פונקט און פארמערונג; זיין פון טיקייט

 טעטי־ דידאזיקע אריך סוף״בל־סוף מיר מוזן לעבנס-טעטיקייטן
 אויף פראצעסן, כעמישע און פיזיקאלישע אויף צוריקפירן קייט

 גופא ראצעס3 דעם ע. מ ז א ל פ דער פון ק י נ א כ ע מ
 און גענוי א^צט שוין מיר קענען באפרוכפעדונג דער פון

 טראגט שטאם־קעמערל אנטשטייענדיקן ניי דעם אויף אז ווייסן,
 איי- דער אייגנשאפטץ, פאטערלעכע די איבער זרע-קערן דער
 פון צונויפשמעלצונג די אייגנשאפטן. מוטערלעכע די — קערן

 פאר- דער פון הויפט־מאמענט דער איז קעמערל־קערנער ביידע
 אי־ טאקע ווערן צונויפשמעלצונג דערדאזיקער דורך ארבונג;

 קערפער- די ווי פונקט אייגבשאפטן, פסיכישע די בערגעטראגן
 אינדיווידואום. אנטשטאנענעם ניי דעם אויף אייגנשאפטן, לעכע
 אומ״ לחלוטין שטייען פאקטן אנטאגענעטישע דידאזיקע לגבי

 מיסטיש-פסיכאלא־ הערשנדיקע טאג היינטיקן בא די באהאלפץ
 מאניסטישער אוגזער לויט װען אינדערצייט שטרעמונגען, גישע

דערקלערן. פשוט גאנץ זיך זיי לאזן פסיכ^געייע

 אמפיגאביע( )פסיכישע נשמות די פון צובריפמישונג
 פסיכ^גע' אינדיווידועלער דער פאר מאמענט וויכטיקסטער דער
 ריי גאנצער דער אין וואס פאקט, פיזיאלאגישער דער איז ניע
 " י ט נ א ק פסיכישע די אויפגעהידן װערט דורות פון

 געשלעכטלע- פון רגע דער אין הגם )המשכות(. ט ע ט י ו א
 אינדיווידואום, נייער א פאקטיש אנטשטייט פרוכפערונג כער
 קער- זיין לויט סיי גייסטיקן, זיין לויט סיי נישט, ער ניז

 א בלויז נאר ניי־שאפינג, זעלבשטענדיקע קיין מהות פערלעכן
 עלטערף ביידע די פון צונויפשמעלצונג דער פון פדאדוקט

 געשלעכטס־קעמערלעך ביידע פון קעמערל־נשמות די ן.ר?טאקפ
 פדי צונויפגעשמאלצן, אינגאנצן פרוכפערובגס־אקט בעתן ווערן

 עס ווי פונקט קעמערל־נשמה, נייע א פארמירן צו
 מא" די זענען וועלכע קעמערל-קערנדלעך, ביידע זיך פארבינדן
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 כאר״ צו כדי סימנים, פסיכישע דידאזיקע פון יסודות טעריעלע
 זען, מיר ווי היות און ן. ר ע ק ־ ל ר ע מ ע ק נייעם א מירן

 ארויס ווייזן מין דעמזעלביקן און איין פרץ אינדיווידן די אז
 אננע׳ דעריבער מיר מוזן חלוקים, קליינע גאר הגם געוויסע,

 כע• דעם אין פאראן שוין זענען חלוקים דידאזיקע אז מען,
 שפראצל׳קע׳ באהעפטנדיקע זיך די פון באשאף מישן

מערלעך.
 נשמה׳ דער אין אויב אטארויזם. פסיכאלאגישער

 ווערן אויפנעם געשלעכטלעכן פון מאמענט אינם צונויפמישונג
 אײגנ־ באזונדערע די נאר בירושה איבערגעכראגץ קודם׳בל

 פארמיטלונג דער דורך עלטערן־נשמות ביידע די פון שאפטן
 דערביי זיך קאן דאן קעמערל־קערנער, עראטישע ביידע פון

 עלטע־ פוץ איינפלוס פסיכישער ירושהדיקער דער אפרופן אויך
 פון געזעצן די אויך ווארן דורות. ווייטע גאר אפט רע,

 ם ז י וו א ט א אדער ט יי ק י ד ה ש ו ר י ר ע מ יי ה ע ג
 אנאטאמישער דער פאר סיי פסיכישער, דער פאר סיי גילטן

 גייס- זייער פון שטריכן איידלערע די מיט גראד ארגאניזאציע.
 טאלענטן קינסטלערישע באשטימטע זייערע מיט לעבן, טיקן

 ליידנשאפטלעכן מיטן כאראקטער, ענערגישן מיטן נייגונגען, אדער
 ענלעכער אפט פערזענלעכקיימן אנגעזעענע זענען טעמפעראמענט

 זעלטן נישט עלטערך, זייערע צו איידער זיידעם, זייערע צו
 שטריך, כאראקטעריסטישער אויפפאלנדיקער אן טרעט־אויף

 די נישט ערשטע, די נישט געהאט נישט האבן עס וועלכן
 אבטפלעקט צוריק יארן מיט אבער זיך האט וועלכער צווייטע,

 דידאזיקע אין אויך אבות. די פון מיטגליד עלטערן אן אין
 פארארבונגסיגע• דיזע^ביקע גילטן אטאוויזמען מצרקווירדיקע

 דער פאר פיזיאנאמיע, דער פאר ווי פסיכע דער פאר זעצן
 די פאר אויך ווי חושים, די פון קוואליטעט אינדיווידועלער

 קאן אמבולטסטן קערפער־טיילן. אנדערע און סקעלעט מורקליין,
 בא און דינאסטיעס רעגירגדיקע די בא באמערקן דאס מען

 מלוכה׳ אין טעטיקייט באדייטנדיקע וועמעס אדל-משפחות, אלטע
 הים׳ גענויע א צונויפצושטעלן שטויס א געגעבן האט לעבן
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 ווי דורות, רײ א אין איגדיודידו די פון שילדערונג ט^דישע
 בורב^• אראניערן, האהענסטאופערם, האהענצאלערס, די בא למשל,

צעזארן. רוימישע די בא ווייניקער נישט און וכדומה נען
 פסיכא־ דער אין גרונטגעזעץ ביאגענעטישע דאס

 ג נ א ה נ ע מ א ז ו צ ר ע ק י ד ה ב י ס דער (1866) לאגיע.
י פ דער און )אינדיװידועלער( ר ע ש י ט נ א י ב דער צווישן

 י כ׳האב וועלכע אנטוויקלונג, )היסטארישער( ר ע ש י ט ע ל
 דאס אלס מארפאלאגיע אלגעמיינער דער אין אוועקגעשטעלט שוין

 פול־ אויך גילט פארשונגען, ביאגענעטישע אלע פאר געזעץ העכסטע
א ם ר א מ דער פאר ווי ע, י ג א ל א כ י ם 5 דער פאר שטענדיק

 איז אזוי ארגאניזמען, אנדערע אלע בא ווי פונקט ע. י ג א ל
נ י א דער פון ע ט כ י ש ע ג די מענטש באם אויך
 ג ו צ ס י ו א אן בלויז ג נ ו ל ק י וו ט נ א ער ל ע 1 ד ווי די
 צונויפגעמרעס־ דערדאזיקער שטאם־געשיכטע. דער פון

 וואס פולשטענדיק, מער אלץ איז אויהצוג קורצער אוץ טער
 באשטענדי. דורך איז פאלינגענעזיס אורשפריבגלעכע די מער
 אלץ זי איז דערקעגן ;געווארץ אויפגעהיטן ירושהדיקייט קער

 געביטענער דורך זענען עם מער וואס פולשטענדיק, ווייניקער
 אנטוויקלונגם־ שפעטערדיקע די אויפגעטרעטן צופאסונג

)קעגאגענעזיס(. ן ע ג נ ו ר ע ט ש
 לגבי עיקר־געזעץ דאסדאזיקע אן ורעידן מיר וויבאלד

 א לייגן מיר מוזן נשמה, דער פון אנטוריקלונגס-געשיכטע דער
 אין האלטן קריטיש תמיד מ׳זאל דערויף, געוויכט באזוגדער

 מענטש, באם ווייל געזעץ. דאזיקן פון ץ ט יי ז ע ד יי ב אויג
 האבן פלאנצן, אין חיות העכערע אנדערע אלע בא ווי ונקט9

 יארן מיליאנען פילעטישע די פון משך אין אויהגעבילדעט זיך
 קענאגעגעזן, אדער שטערונגעץ באדייטנדיקע אזעלכע

 דער פון בילד ריינע אורשפרינגלעבע דאס ווערט דורכדעט אז
 — אויסצוג געשיכטלעכער יענער — פאלינגענעזיס

 דערהאלטן זײט איין פוץ בעת פאדענדערט. און מוטנע שטארק
 פארארבונג גלייכארטיקער אוץ גלייכצייטיקער פון געזעצן די

דער פון ער רוערט פארלויף, ן ש י ט ע נ ע ג נ י ל א פ דעם
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 פאר־ פאראײנפאבטער און אפגעקירצטער דורך זײט גװײטער
 מען זעט קודם׳בל פארענדערט. קענאגענעטיש ארבונג

 פון אנטוױקלונג עמבריאלאגישער דער אין ארויס בולט דאם
 און מוסקלעץ די פון נערװן־סיסטעם, טונם נשמה-ארגאגען, די
 דאס׳ גילט אופן ענלעכן גאנץ א אויף חוש־ארגאנען. די פון

 װעלכע טעטיקײט, פסיכישער דער בנוגע אויך אבער זעלביקע
 אויסבילדוגג נארמאלער דער מיט פארבונדן אומשײדבאר איז
 ג נ ו ל ק י װ ט נ א שיע י כ י ס פ די ארגאנען. דידאזיקע פון
 גע״ לעבעדיק אנדערע אלע בא ווי פונקט מענטש, באם איז

 פארענ- קענאגענעטיש שטארק דערפאר שיין חיות, בוירנדיקע
 דא קומט עמבריאן דעם פון אויסבילדונג פולע די װײל דערט,

 מוזן מיר קערפצר. מוטערלעכן דעם אין לײט לענגערע א פאר
 אינדיװידו- דער פון הריפט־פעריאדן צװײ אונטערשײדן בכן

פאסט־ די .11 און עמבריאנאלע די .1 :פסיבאגעניע עלער
נשמה. דער פון אנטװיקלונגס־געשיכטע עמבריאנאלע

 עמבריאן מענטשלעכער דער פסיכ$געניע. עמבריאנאלע
 ניץ פון פארלויף אין מוטערלײב אין נארמאל זק אנטװיקלט

 אפ־ פולשטענדיק ער איז צײט דערדאזיקער פון משך אין חדשים.
 געשיצט װערט און װעלט דרויסנדיקער דער םון געשניטן

 מוטער־ דער פון מוסקל־װאנט דיקער דער דורך בלויז נישט
 באזונדערע די דורך אויך נאר טז^ס(,5) געבערמוטער לעכער

 בא• מיר װעלכע (,8€סת1€חתז13 און )םס^״ז^ עמבריא״הײט,עך
 און רוקנבײן־היות פוץ קלאסן העכערע דרײ אלע בא געגעבען
 זענען שוץ־אײנריכטונגען דידאזיקע זויגחיות. און פײגל שרצים,

 ערשט •!?(6ז6ק11113) ש<>ים עלטסטע די דורך, געװארן דערװארבן
 פאלעאצאישער דער פון סוף )באם פעריאד נערמישן דעם אין

 צוגעװוינט געהאט שוין זיך האבן חיות דידאזיקע בעת תקופה(,
 זײערע לופט־אטעמעץ. .צום און יבשה־לעבן באשטענדיקן צום

 שטײנקוילן־פער• דעם פון אמפיביעם די אבות, אוממיטלבארע
 װי פונקט וואסער, אין געאטעמט און געלעבט נאך האבן י$ד,

טיש. די אבות, עלטערע זײערע
װאסער^באװוי• גידעריקערע און עלטערע דידאזיקע בא
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 בא״ אנטװיקלונג עמבריאנאלע די האט רוקנבײן־חױת נענדיקע
 כא־ פאלינגענעטישן דעם גראד העכערן פיל א אין נאך זעסן

 הײנטיקע ס׳רוב בא אויך דאס זעען מיר ווי פונקט ראקטצר,
 לארװעס די קיאנקעס, באקאנטע גוט די אמפיביעס. און פיש
 די אין הײנט נאך האבן זשאבעס, און סאלאמאנדרעס די פון

 קערפער־בוי דעם װאםער-לעבן פרײען זײער פרן צײטן ערשטע
 מיט אויך פיש די צו ענלעך זענען זײ פיש־אבות; זײערע פון

 פונק־ די מיט זשאברעס־אטעמען, זײער מיט לעבנס־אופן, דעם
 נשמה־אר־ אנדערע זײערע און חיש־ארגאגען זײערע פון ציעס

 געװוינען זײ בעת מעטאמארפאזע, זײער בעת ערשט גאיען.
 פיש־ענלעכער זײער זיך פארװאנדלט יבשה־לעבן, דעם צו זיך

 דעם אנשטאט ;אמפיביע קריכנדיקער פירפיסיקער, דער אין קערפער
 צו אױסשליסלעך אן זײ הײבן װאםער, אין זשאברע^טעמען

 פארענדערטן דעם מיט צוזאמען און לונגען, די מיט אטעמען
 אפא־ פסיכישער דער װײטער אויך זיך אנטװיקלט לעבבס־אופן

 שװימענ• די חוש־ארגאנען. די און נערװן־םיסטעם דער ראט:
 פישל, דעם פון ^רגאניזאציע די נאר נישט האט קיאנקע דיקע
 און טעטיקײט פםיכישע זײן און לעינס־אופן זײן אויך גאר

 דערדאזיקער אין אויך זי װערט פארוראנדלונג איר נאך ערשט
זשאבע. א הינזיכט

 אלע בא אץ מענטש באם זאך די איז $בער אזוי נישט
 דעם דורך שוין איז עמברי^ן זײער אמניאן־הױת; אנדערע

 דערװײטערט לחלוטין אײ-הילעס שיצנדיקע די אין אײנשלוס
 און װעלט אויסערלעכער דער פון אײנפלוס רירעקטץ פונם

 אבער אחוצדעם באציונג. שום קײן איץ איר מיט נישט שטײט
 אמ״ די פוץ ע ג ע ל פ • ר ע ט ו מ ספעציעלע די ליפערט

 קע• פאר באדינגונגען גינציקערע פיל עמברי^ן דעם ניאץ־־חיות
 אנטװיק׳ פאלינגעבעטישער דער פון אפקירצונג נאיענעטישער

 דער• אויסגעצײכנטע די רעיון אויפן מיר האבן קודם־כל לונג.
 פײגל שרצים, די בא פאר קומט זי ;עמבריאן פונם גערונג

 הילף דער מיט זויגחױת( אײערלײגנדיקע )די מאנאטרעמען און
דעפ אן אנגעשלאסן איז װעלכעס אײ״געלעכל, דעם פון
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 זויגחיות איבעריקע די בא אקעגן־זשע שפראצל־איי; אייגנטלעכן
 פלאצענטאלן( און בייטלארטיקע געבוירנדיקע לעבעדיק די )בא

 וועל־ מוטער, דער פון בלוט דורבן פאר דערנערונג די קומט
 דעם פון בלוט״געפעסן די דורך עמבריאן צום דערגייט כעס

 אנטוויקלטע העכסט די בא וואסער־הייטל. און געלעכל-זעקל
 צוועקמעסיקע דידאזיקע האט ?(13ש61113113) ת ו י ח ־ ט ער 3

 דער פון אויסבילדונג דער דורך דערגרייכט דערנערונגס־פארם
 פולקאמענהייט; פון מדרגה העכסטע די )פלאצענטא( בערט

 געבורט דער פאר שוין עמבריאן דער דא איז דערפאר און
 משך אין אבער זיך געפינט נשמה זיין אנטוויקלט. פולקאם

א י ר ב מ ע פון צושטאנד אין צייט גאנצער דערדאזיקעד פון
 האט פרעיער וועלכן רו־צושטאנד, געוויסן א אין אף, של

 אזא חיות. די פון ווינטער־שלאף דעם מיט פארגליכן ריכטיק
 ל^רוון• אין אויכעט מיר באגעגענען שלאף מיךלאנגדויערנדיקן

 פולקאמע• א דורך מאכן וועלכע אינזעקטן, יענע פון צושטאנד
 דער־ וו.( אז. א. זשוקעס פליגן, )פלאטערלעך, פארוואנדלוגג נע

 די פאר קומען עם וועלכן פון משך אין לארוון־שלאף, דאזיקער
 איז געװעבן, און ארגאנען די פון אומוואנדלונגען וויכטיקסטע

 אנטװיקלונגס־צו״ פריערדיקן אין וואס דערמיט, אינטערעסאנט
 א )רויפע( לארווע לעבבדיקע פריי די שוין באזיצט שטאנד .

 נידריקערס באדייטנדיק א אבער לעבן, פסיכיש אנטוויקלט הויך
 גע• דער ארויס שפעטער ווייזט עם וועלכעס דעם, פון

אינזעקט. געשלעכטס־רייפער פליגלטער
 טעטי־ פסיכישע די פסיכאגעניע. פ$סטעמבריאבאלע

 אינדיווידו־ זיין פון משך אין דורך מאכט מענטש פונם קייט
 גאנצע א חיות, העכערע ס׳רוב בא ווי פונקט״אזוי לעבן, עלן
 וויי• מער• אונטערשיידן דא קאנען מיר ;אנטוויקלוגגס׳שטופן ריי

 פון נשמה די (1 הויפט-עטאפן: פינף וויכטיקסטע די ניקער
 בא־ און באוווסטזיין פונם דערוואכן צום ביז ניי־געבוירענעם

 ביז מיידל פון און יונגל פוץ נשמה די (2 לשון, דאס הערשן
 געשלעכטס־טריב(, פוץ דערװאכן צום )ביז רייפקייט דער צו
 אייג• צום בין בתולה דער פון און בחור פונם נשמה די (3
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 ״אידעאלן״/, פון פעריאד פארבינדוגג)דער סעקםועלער פון טריט
 פרוי רײפער דער און מאן דעדװאקסענעם פון נשמה די (4

 פאמיליען׳גרעדונג(, דער און רײפקײט פולער פרן )פעריאד
 אט׳ פון )פעריאד זקנה דער פון און זקן פוגם נשמד, די (5

 די־ דורך בכן לויפט מענטש פונט נשמד״־לעבן דאס ראפיע(.
 לעבנס־טעטי- אנדערע יעדע װי אנעװיקלוגגם־מדרגות. זעלביקע

 אויפ־ פון עריאד3 דעם אדורך גײט עס ארגאניזם, פון קײט
 פערי^ד דעם לטוף רײפקײט, פולער פון פעתאד דעם 4שטײ

אטראפיע. פון



ק^פיסל נײנטע יאס

 נשמה דער פון שטאם־געשיכטע
 פילאגעגע• איבער שטודיעס מאניםטישע

 פון ג נ ו ל ק י װ ט נ א ע. י ג א ל א כ י ס 9 טישער
אבות" ע ש ה י ח די אין ן ב ע ל ן ק י ט ס יי ג

מענטש. דעם פון רייען

 אנטרא• דער מיט פארבינדונג אין דעסצעגדענץ־טעאריע די
 אר־ מענטשלעכער דער אז איבערגעצייגט, אונז האט פאלאגיע

 א פון אנטוויקלט בהדרגהדיק און פאמעלעך זיך האט גאניזם
 אפטיילן נישט קאנען מיר ווי היות אבות. היהשע ריי לאבגער

 בים־ ל איבעריקע זיינע פון מענטש פונם לעבן פטיכישע דאס
 אי* דער צו געקרמען אדרבא, זעגען, מיר באר טעטיקייטן,
 אובזער פון אנטוויקלונג איינהייטלעכעד דער וועגן בערצייגונג

 ־ א מ מאדערנע די אריך מוז טא גייסט, און קערפער גאנצן
 אויפגאבע, די האבן ע י ג א ל א כ י ס פ ע ש י ט ס י נ

 דער פון ארויסאנטוויקלונג דיהיטטארישע פארפאלגן צו בהדרגהדיק
 אויפ־ דידאזיקע לייזן צו חיות־נשמה. דער אויס מענטשףנשמזז

 נשמה׳/ דער פון "שטאם־געשיכטע אונזער געפרוודט האט גאבע
 הגם פסיכע. דער פון פיל^געניע די $דער

 טריט, ערשטע אירע געטאכט קוים האט לערע נייע דידאזיקע
 בא• סיכ$לאגן2 ס׳רוב פון איז אפילו זכות־הקיום איר אין

 אלעם, עם ד אויף געקוקט נישט מיר, מוזן געווארן, קעמפט
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 און לערע וויכטיקע אומגעהויער אן איז דאס אז אנערקענען,
 אונזער לויט מחמת פארינטערעסירונג. גרעסטע די וועקן מוז

 פסיכאלאגיע ע ש י ט ע ל י פ די איז איבערצייגונג פעסטער
 "וועלט׳רע• גרויסע דאס זיין צו פותר אונז בארופץ, קודם־כל
גשמה. אונזער פון אנטשטייונג און מהות דעם וועגן טעגיש"

 מיט־ די פסיכ^געניע. פילעטישער פרן מעטאדעס
 נעכל אין ווייטן, גאר דעם צו פירן וועלכע וועגן, אוץ לען
 ׳ א יל פ דער פון ציל דערקענבארן קוים צוקונפט דער פון

 ווי דיזעלביקע זענען ע, י ג א ל א כ י ס פ גענעטישער
 קודם* פארשונגען. שטאם־געשיכטלעכע אנדערע אלע אלע פון
 אנא* פארגלייכגדיקע די וויכטיקסטן צום דא אויך זעבען כל

 אלע$נ•9 די אויך אבער אגטאגעניע. אוץ פיזיאלאגיע טאמיע,
 שטיצ• זיכערע פון סכום געוויסן א אונז ליפערט טאלאגיע

 נןכאנאנ״ אויף טרעטן עס וועלכן אין סדר, דער ווייל ! פונקטן
 די אין רוקנביין־חיות די פון רעשטן פארשטיינערטע די דער

 אונז אנט&לעקט ערד־געשיכטע, ארגאגישער דער פון פעריאדץ
 צתאמעב* פילעטישן געמײנזאמען דעם בלויז נישט טײלװײז

 סי־3 זייערע פין אגטװיקלונג שטופנווייזע די אויך נאר האנג,
 אלע ב$ ודי פונקט דן, מיר זענען בלי־ספק טעטיקייטן. כישע

 מאכן צו געצווונגען נאך פארשונגען, פילאגענעטישע אנדערע
 עמכירי־ די פוץ בלײזן די אויסצופילן כדי השערות, כלערליי

 אזא באווייזן דידאזיקע ווארפן דאך אבער שטאם־באווייזן; שע
 שטאפלען װיכטיקםטע די אויף ליכט באדייטונגספול און העל
 געוויגען קאנען מיר אז אגטוויקלונג, געשיכטלעכער דער פון

 פאר־ אלגעמיינעם איר אין איינבליק באפרידיקנדיקן גאנץ א
לייף•

 פטיכ^געניע. פילעטישער דער פרן הריפט-שטרפן
 אנדערע פון אוץ מענטש פונם פסיכאלאג׳־ע פארגלייכנדיקע די

 העכ־ די איץ דערקענען קודם׳כל אונז לאזט חיות העכערע
 וויכ״ די ן, ט א מ י ר פ די בא זויגחיות, פון גרופעס סטע

 זיץ הןט מענטשן־גשמה די וועלכע דורך פארשריטן, טיקסטע

152



 פי־ די מענטשן־מאלפעס. די פון פסיכע דער אויס ארויסאגטוויקלט
 רוקנביין־ נידעריקערע די פון און זויגחיות די פון לאגעניע

 די פון אבות עלטערע די פון ריי לאגגע די אובז ווייזט חיות
 סילורישער דער זינט אנטוויקלט זיך האבן וועלכע פרימאטן,

 די. מיר באגעגענען רוקנביין־חיות אלע די אט בא אן. תקופה
 כאראקטערים־ זייער פון אנטוויקלונג און סטדוקטור זעלביקע

 רוקן• דערדאזיקער אז רוקן־מארך. דעם - נשמה־ארגאן טישן
 רוקנ־ פון שייטל־מוח דארסאלן א פון אנטשטאנען איז מארך

 פארגלייכנדיקע די אונז דערווייזט דאס — אבות ביינלאזע
 וויי. נאך צוריקגייענדיק (.76תזז31!3) וועדים די פון אנאטאמיע

 דערדאזי• אז אנאטאמיע, פארגלייכנדיקע די אוגז לערנט טער,
 פון קעמערל־שיכט פון אנטשטאנען איז פשוטער־נשמה־ארגאן קער

 פלאטא־ פון עקטאדערם דעם פון שפראצל־בלאט, אויסערלעכן
 באזיצן וועלכע פלאטאדאריען־חיות, דידאזיקע בא ;דאריען

 אויסערלע• די װירקט נערוון׳סיסטעם, באזונדערן קיין נאכנישט
 נשמה־ארגאן. און חושים־ אוניווערסאלער אלם הויט־דעק כע

 זיך מיר איבערצייגן עמבריאלאגיע פארגלייכנדיקע דער דורך
 אנטשטאנען זענען מעטאצאען פשוטע דידאזיקע אז ענדלעך,

 הויל־ פון ן, ד א ע ט ם א ל ב פון גאסטרולאציע דער דורך
 דער קעמערל־שיכט, פשוטע איין בילדעט וואנט וועמעס קוילן,

 אונזער מיט צוזאמען עמבריאלאגיע דיזעלביקע בלאסטאדערם.
 אזוי ווי פארשטיין, אויך אונז לערנט גרונטגעזעץ ביאגעגעמיש

 אײנ- פשוטסטע די פון אנטשטאנען זענען צענאביען דידאזיקע
אור־חיות. קעמערלדיקע

 שטופע ע ט ש ר ע ;)ציטאפםיכע( קעמערל־נשמה
 די ס, י ז ע נ ע ג א כ י ס פ פילעטישער דער פון

 חיות, איבעריקע אלע פון ווי מענמשן. די פון אבות עלטסטע
 דידאזיקע ן. ט ס י ט א ר פ איינקעמערלדיקע געווען זעגען

 ארויס, דרינגט פילאגעניע דער פון השערה פונדאמענטאלע
 עמבריא• באקאנטן פונם גרונטגעזעץ, ביאגענעטישן דצם לויט

 חיה, אנדערע יעדע ווי מענטש, דער אז פאקט, לאגישן
אלם קעמערל, פשוט אלם קיום אינדיווידועלן זיין אן הויבט
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איז קעמערל אטא׳דאס װי ל". ר ע מ ע ק ־ פ א ט ״ש
 אזוי נשמה, א מיט געודען באשאגקען אן אגהויב פוץ שוין

 ערלדי׳ מ ע ק נ איי יענע געװען ט״ ל ע ז א "ב אריך זע:ען
 וועלכע פראטיסטן, פארשידענע די ץ, ע מ ז י י א ג ר א ע ק

מענטש. פונם אבות עלטסטע די זעבען
 אײנ• דידאזיקע פון טעטיקייט פסיכישער דער וועגן

 פי• פארגלייכנדיקע די אונז לערנט ארגאניזמען קעמערלדיקע
 דאנק א ;פראטיסטץ לעבעדיקע היינט נאך די פון זיאלאגיע

 עקספערימענטן, איינפאלערישע און באאבאכטונגען גענויע די
 אינ• העכסט פון פעלד ניי א אונז אר31 געעפנט דא זיך האט

 גע• דערפון שילדערונג בעסטע די דערשיינונגען. טערעטאנטע
 אויף געדאנקענרייכע, זיין אין ן, ר א וו ר ע וו ס ק א מ בא מיר פינען

 א־ ל א י ז י פ א כ י ס ,פ געשטיצטע פרווון אריגינעלע אייגענע
 די אויך !(889) ס״ ע י ד ו ט ש ־ ן ט ס י ט א ר פ ע ש י ג

 לעבן "פסיכישן דעם וועגן בא^באכטונגען עלטערע ווינציקע
 װערװארן צוגויפגעשטעלט. דארט זענען פראטיסטן״ די פון
 פרא־ אלע בא אז איבערצייגונג, פעסטער דער צו געקומעץ איז

 אומבאוודסטזיניקע, נאך דערשיינונגען פסיכישע די זענען טיפטץ
 ארגאייז- דידאזיקע פון באוועגונגעץ און עמפינדלעכקייט די אז

 לעבנס-פרא• מאלעקולארע די מיט אידענטיש נאך זענען מען
 מען דארף סיבה לעצטע זייער אז און פלאזמע, דער אין צעסן
 פלאזמע״מאלעקולן די פון אייגנשאפטן די אין זוכן
 פרא• אין דערשיינונגען פסיכישע די פלאסטידולן(. די )אין

 די פארבינדט וועלכע בריק, די בכן זענען סיסטן־קיניגרייך
 פסיי מיטן נאטור אומארגאנישער דער אק פראצעסן כעמישע

 דעם רעפרעזענטירץ זיי ;חיות העכסטע די פון לצבן כישן
 מעטא" די בא דערשיינונגען פסיכישע העכסטע די פון שורש
מענטש. באם און צאען

 עקספערימענטן צאלרייכע און באאבאכטונגען פלייסיקע די
 פדאטיסטן• היינטצייטיקע אבדערע פון אויך ווי ווערווארן פון

 ר, ע י ע ר פ וו. ן, א מ ל ע ג נ ע וו. למשל, ודי פארשער,
 ב$• איבערצייגנדיקע ליפערן אנדערע, און ג י וו ט ר ע ה ר.
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 " ע ק ר ע ד פון ע י ר א ע "ט מאניסטישער מיין פאר ודייזן
 לאנגיעוייקע אייגענע אויף געשטיצט (.1855) ה״ מ ש נ ־ ל ר ע מ

 רי" פון באזונדערס פדאטיסטן, פארשידעגע פון אונטערזוכונגעץ
 גלל, דעם אויפגעשטעלט איך האב אינפוזאריען, און צאפאדן

 אייגנשאפטן, פסיכישע באזיצט קעמערל לעבעדיקע יעדעס אז
 פיל־ די פון לעבן פסיכישע דאס אויך איז ממילא אז און

 דער ווי אנדערש, עפעס נישט צמחים און היות קעמערלדיקע
 פון קעמערלעך, די פון פונקציעס פסיכישע די פוץ פועל׳יוצא

 נידערי׳ די בא צונויפגעשטעלט. איז קערפער אונזער ורעלכע
 קעמער׳ אלע זענען שפאנגיען( און אלגן ב. )צ. גרופעם קערע
 דע־ חלוקים( קנאפע מיט )אדער גלײכמעסיק קערפער פון לעך
 הסבם אין דערקעגן, גרופעס העכערע די אין באטייליקט; רין
 זיך ספעציאליזירט ארבעטם־פארטיילונג, פון געזעצן די מיט

 ״נשמה־קעמער״ די קעמערלעך, טייל געוויסע א בלויז דערצו
 דערדאזיקער פון קאנסעקווענצן באדייטונגספולע די לעך".

 ארומ׳ טיילווייז איך האב ע" י ג א ל א כ י ס 9 " ר א ל ו ל ע ״צ
 "פעריגע• דער וועגן ארבעט מיין אין 1876 יאר אין גערעדט

 גע- עם איך האב אבער טיילווייז פלאסטידולן", די פון נעזיס
 פארהעלטעניש דער "וועגן רעדע מינכענער מיין אין 1877 טון
 אלגעמיעער דער צו אבטוויקלונגס־לערע היינטיקער דער פון

 מיינע אנטהאלטן שילדערונג ולערע3פא מער א וויסנשאפט".
 אנטוויקלונג און אנהויב "וועגן (1877) פארטראגן ווינער ביידע

 נשמה" און קעמערל־נשמות "וועגן און חושים־ארגאנען" די פון
קעמערלעך"
 די ווייזט גופא פראטיסטן־קיייגרייך דעם אין שוין אבער

 אנטוויקלונג-שטופן, פון רייע לאנגע א קעמערל־גשמה פשוטע
 און פולקאמענע זייער צו ביז ברימיטיווע פשוטע, גאיץ פון

 פרא׳ פשוטסטע און עלמסטע די בא נשמה״צושטאגדן. הויכע
 באוועגונג און עמפינדונג דער פון פארמעג דאס איז טיסטץ

 דעם פון פלאזמע גאגצער דער אויף טארטײלט גלײכמעםיק
 דערקעגן פארמען העכערע די בא ;קערפערל האמאגעגישן

 פיזיאלא׳ קעגזערלדיקע געוויסע קעמערל אין אב זיך זוגדערן
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 מאטארישע אזעלכע ן". ל ע נ א ג ר "א אדער ארגאנען, גישע
 די ריצ$פאדן, די פון פסעוודאפאדיען די זענען קעמערל־טיילן

 אן אלס אינפוזאריען. די בא וויעס און בייטשלעך הערעלעך,
 בא• ווערט קעמערלעך־לעבן פונם צענטראל־ארגאן אינערלעכן

 עלט- די בא נאך פעלט וועלכער קעמערל־קערן, דער טראכט
 פיזיאל^גיש־כעמישער אין פראטיסטן. נידעריקסטע און ספע

 און אורשפרינגלעכסטע די אז באמערקן, 1מע רדאר הי״יכט
 מיט ן. ע מ א ד א מ ז א ל 8 געווען זענען פר^טיסטן עלטסטע

 $דער ן ט י פ א ט א ר פ ובכן שטאף׳אויסטויש, כלאנצארטיקן
 דורך סעקונדער, אנטשטאנען ערשט זענען זיי פון ;אודפלאנצן

 חיהארטיקן מיט פלאזמאפאגן ערשטע די מעטאזיטיזם,
 דער- אורחיות. אדער פדאטאצאען ובכן ש&אף־אויסטויש,

 שטאף־ פון "איבערקערונג די ם, ז י ט י ז א ט ע מ דאזיקער
 ווארן ;פארשריט פסיכאלאגישן וויכטיקן א באטייט אויסטויש",

 כא־ יענע פון אנטוויקלונג די אנגעהויבץ זיך האט דערמיט
 פעלן וועלכן נשמה, חיהשער דער פון יתרונות ראקטעריסטישע

פלאנצן־נשמה. דער נאך
 אדער העמערלעך־פאריינען די פרן נשמה די .11

שמו • ט פ י ו ה ע ט יי וו צ ; (00600)^^ צענאביאל-נשמה
 די פסיכאגענעזיס. פילעטישער פון פע

 בא ווי מענטש, באם אן זיך הויבט אנטוויקלונג אינדיווידועלע
 איבערגעחזרטער דער מיט חיות, פילקעמערלדיקע אנדערע אלע

 שטאם-קעמערל דאס קעמערל. פשוט איין פון טיילונג
 קעמערל־ מוילבער־ענלעכן א אין דורכדעם צעפאלט ס(ץ1ט1)ג

 אין אינעווייניק ווי היות טזסא(.18) מוילבער-שפראצל דעם הויפן,
 פארוואנדלט פליסיקייט, $ן זיך זאמלט קערפער סאלידן דאזיקן

 זאמלען קעמערלעך אלע ;פענכערל קוילארטיק א אין זיך ער
 פשוטע איין שאפן און אויבערפלאך דער אויף צונויף דאן זיך

 דיאזויער• (.813.1ס<16ז1מ8) ט י ו ה " ל צ א ר פ ש די קעמערל-שיכט,
 באדייטונגספולער דער איז ל י ו ק • ל י ו ה אנטשטאנענע נאך

(.81481018) ז א ל ב • ל צ א ר 1 ש דער פון צושטאנד
 אוממיטלבאר קאנען מיר וועלכע ן, ע ג נ ו ג ע וו א ב די

156



 נישט זענען בלאסטולא, דער פון בילדונג דער בא באאבאכטן
 ־ נ י פ מ ע אנטשפרעכנדיקע' אן פארצושטעלן זיך מעגלעך

 צוויי אין זיך צעפאלן באוועגונגען די ן. ע ג נ ו ד
 זיך חזרן וועלכע באוועגונגען, אינערלעכע די (1 גרופעס:
 דער פון פראצעס בעתן אופן גלייכן א אויף איבער אומעטום

 דעם פון )בילדונג קעמערל־טיילונג )אומדירעקטער( געווייגלעכער
 אוי. די (2 וו.(; אז. א. קאריאקינעזע מיטאזע, קערן־שפינדל,

 רעגלמעסי. דער אין באשטייען וועלכע באוועגונגען, סערלעכע
 בא קעמערלעך אלע פון גרופירונג און לאגע־פארעגדערונג קער
 באוועגונגען דידאזיקע בלאסטאדערם. דער פון בילדוגג דער

 ווייל אומבאוווסטזיניקע, און געירשהנטע אלס מיר באטראכטן
 איבערגע־ אופן גלייכן פרינציפיעל א אויף אומעטום ווערן זיי

 דא מיר קאגען ן ע נג ו נד י פ מ ע די אבות. די פון נומעץ
 די פון עמפינדונגען די (1 גרופעס: צוויי אין איינטיילן אויך

 וואס דעם, אין אויס זיך דריקן וועלכע קעמערלעך, איינצלנע
 זע^ב־ אינדיווידועלע זייער היטן־אויף קעמערלעך דידאזיקע

 וועלכע מיט קעמערלעך, שכנותדיקע ביידע אין שטעגדיקייט
 דירעקטער אין אפילו שטייען אדער באדיר, אין קומען זיי

די (2 ;בריקן פלאזמאטישע פון הילף דער מיט פאיבינדונג
 אדער קעמערל-פאריין גאנצן פוגם עמפינדונג איינהייטלעכע

 אינדיווי׳ דער אין אויס זיך דריקט וועלכע ם, ו י אב נ ע צ
ל י ו ה אלם א ל ו ט ס א ל ב דער פון געשטאלטונג דועלער

ל. י ו ק
 דער פוץ זיך בילדן צום גורם זענען וועלכע סיבות, די

 א• י ב אונזער פון ליכט אין פארשטענדלעך ווערן בלאסטולא,
 וועל• דערשיינונגען, די זעץ: ע ג נט ו ר ג גענעטישן

ה ש ו ר י דורך דערקלערץ זיך קאנען דא, באאבאכטן מיד כע
 פראצעסן, פילאגענעטישע צו צוריקפירן זיך לאזן און ט יי ק י ד

 עלט• די פון אגטשטייונג דער באגלייטן געמוזט האבן וועלכע
 פי־ דעם ן. ד א ע ט ס א ל ב די פראטיסטן׳צענאביען, סטע

 וויכטיקע דידאזיקע אין איינבליק פסיכאלאגישן און זיאלאגישן
 געװי• קעמערל-פאריינען עלטסטע די פון ■ראצעסן
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 איבער עקספעדימענט און באאבאכטונג דורך אבער מיר נען
 באשטענדיקע אזעלכע צענ^ביעץ. לעבנדיקע היינט נאך די

 ב. צ. זעגען קעגנווארט דער פון קעמערל-פאריינען
שווי־ זייער חיהלעך״ "קוילארטיקע באקאנטע די

 װיגנ־ פוץ הילף דער מיט פאר קומט ארט־באוועגונג טענדיקע
 קע־ איינצלנע די פון ארויס גייען וועלכע בייטשלעך, דיקע

 די־ אין שפדאצל־בלאז. דער פוץ אויבערפלאך דער אויף סערלעך
 פארשי־ צוויי אונטערשיידן מיר ק^נען צענאביען אלע דאזיקע

־ ל ר ע מ ע ק די .1 :טעטיקייטן פסיכישע פון •שטומן דענע
 "עלעמעג־ )אלס קעמערל־אינדיווידן איינצלנע די פון נשמה

 פון ה מ ש נ " ל א י ב א נ ע צ די .11 און טאר־ארגאניזמען"(
קעמערל־טאריין. גאנצן

 ע ט י ר ד ;)היםטאפםיכע( נשמה - געוועב .111
 פסי. פילעטישער דער פון הויפט־שטופע

 געװעב־בילדנ• און פילקעמערלדיקע אלע בא ס. י עז נ ע ג א כ
 נערווג- נידריקסטע, די בא אויך ווי )מעטאפיטן( צמחים דיקע
 מיר האבן )מעטאצאען( ת ו י ח ־ ב ע וו ע ג די פון קלאסן לאזע

 פסיכי• פון פארמען פארשידענע צװײ אונטערצושײדן קודם־פל
 ־ ע ק איינצלגע די פון פסיכע די א( דהיינו, טעטיקייט, שער

 די ב( און געוועב דאס צוגויף שטעלן וועלכע ך, ע ל ר ע מ
 "קעמערל׳מלוכה", דער פון אדער גופא ן ב ע וו ע ג די פון פסיכע
 ה מ ש נ ־ ב ע וו ע ג דידאזיקע געבילדעט. זיי פון איז וועלכע

 אדאנק פונקציעס, פסיכאלאגישע העכערע די איבעראל דערפי/ט
 טרעט• ארגאניזם פילקעמערלדיקער פארייניקטער דער וועלכע

א י ז י "פ אדער וועזן לעבעדיק איינהיינטלעך אלס אויף
 "קעמערל־ ווירקלעכע אלס ד׳/ י וו י ד נ י א ר ע ש י ג א ל

 פון קעמערל־נשמות איינצלנע אלע די באהערשט זי מלוכה".
 $פ־ אלס זיך ק^נסטיטואירן וועלכע קעמערלעך, סאציאלע די

 קעמערל־ איינהייטלעכער דער פון ״מלוכה־בירגער״ העגגיקע
מלוכה.

 לויט איז )פיטאפסיכע( פלאנצן־נשמה די א. 111
פסיכישע גאנצע די ארום נעמט וועלכער באגריף, דער אונז
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ב ע וו ע ג ע ק י ד ל ר ע מ ע ק ל י פ די פון טעטיקייט
 פון געגנשטאנד א פארבליבן איז זי ;)מעטאפיטן( ן צ נ א ל ם

 פריער טאג. היינטיקן אויפן ביז חלוקי־דעות פארשידנסטע די
 פלאנצן צווישן הויפט-חלוק דעם געזען געוויינלעך מען האט
 צוגעשריבן בדרך־פלל לעצטע די מ׳האט וואס דערין, חיות און

 אביעקטיווע אבער נישט. דערקעגן פלאנצן די ה״ מ ש ״ב א
 בא באוועגונגען די פון און רייצבארקייט דער פון פארגלייכונג
 שוין ה$ט חיות נידעריקערע און צמחים העכערע פארשידענע

 דער צו פארשערס איינצלנע געפירט ה. י. x^x אנהויב אין
 מיט באשאגקען גלייכמעסיק זיין מוזן ביידע אז איבערצייגונג,

 אבד^ און ב ע ג ט יי ל ר, ע נ כ ע פ זענען שפעטער נשמה.
 ארויסגעטרעטן לעבהאפטיק ע, ס נ א ר פ ספעציעל לעצטנס

 באנע־ טיפער ה". מ ש נ - ן צ נ א ל ״פ א פון הנחה דער פאר
 ווען דאן, ערשט געקאנט מען האט פר^בלעם דעמדאזיקן מען

 אויפ־ איז (1838) צעלולאר־טעאריע דער דורך
 פלאגצן די פון עלעמענטאר־סטרוקטור גלייכע די געווארץ געוויזן

ע מ ז א ל פ דער דורך ס׳איז זינט באזוגדערס און חיות, און
 גע־ דערוויזן (1859) שולצע מאקס פון ע י ר א ע ט

 לעבע־ אקטיווער, דער פון זיך פארהאלטן גלייכע דאס ווארן
 נייערע די מינים. ביידע דידאזיקע אין פראטאפלאזמע דיקער

 פי* דאס אז געוויזן, ווידער האט פיזיאלאגיע פארגלייכנדיקע
 )ליכט, רייצונגען פארשידענע פון זיך פארהאלטן זיאלאגישע

 כעמישע רייבונג, שווערקייט, ווארימקייט, עלעקטריציטעט,
ד ג י פ מ "ע די אין ענלעך גאנץ זענען וו.( אז. א. השפעות

 אז און היות, און פלאנצן סך א פון קערפער-טיילן ע" כ ע ל
 ס׳דופן וועלכע רעפלעקס-באוועגוגגען, די אויך

 ווי־ פארלריף. ענלצכן גאנץ א האבן רייצונגען, יענע ארויס
 נידריקע- בא טעמיקייטן דידאזיקע צו בכן שרייבן מיר באלד

 באזונדערע א פאליפן( )שוואמען, מעט^צאען נערוונלאזע רע,
 בא אויך נשמה אזא פונקט אינצמען מיר מוזן טא "נשמה",

 מימא־ ״עמפינדלעכע״ זייער די בא באזוגדערס מעטאפיטן, די
 צאלריי- די און (0100363, 0ז056ז3) פליגנכאפער די בא זעס,

שלענגל־פלאנצן. און קלעטער־ כע
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 פאר מעט$צ$ען. נעררונלאזע פון נשמה די ב. 111
 פאר ספעציעל און בכלל, סיכאל$גיע3 פארגלייכנדיקער דער
 אינטע־ אומגעהויער איז חיות-נשמה דער פון פילאגעניע דער

 ע ר ע ק י ר ע ד י נ יענע פון לעבן פסיכישע דאס רעסאנט
 שוין אפט און געוועבן אפילו באזיצן וועלכץ ן, ע א צ א ט ע מ

 און נערוון קיין נאכנישט האבן אבער ארגאנען, דיפערענצירטע
 פאר־ פיר געהערן אהער חושים־ארגאנען. ספעציפישע קיין נישט

 אדער צעלענטעריען עלטסטע פון גרופעס שידענע
פלאטאדאר- די (2 גאסטרעאדן, די (1 :דהיינו נידערחיות,

 גידריקסטע די הידראפאליפן, די (4 און שפאנגען די (3 יען,
נאדל־חיות. די פון פארמען

 קליינע יענע בילדן אורדארם־חיות אדער גאסטרעאדן די
 אונז פאר האט וועלכע צעלענטעריען, נידריקסטע פון גרופע

 פון שטאם׳גרופע שותפישע די אלס באדייטונג געוואלטיקע א
 שווי. קליינע, דידאזוקע פון קערפער דער מעטאצאען. אלע

 איינפארמיק( )ס׳רוב קליין א אלס דערשיינט חיהלעך מענדיקע
 עפענונג אן מיט הייל פשוטע א אנטהאלט וועלכע בלעזל,

 פארדייענדיקער דער פון וואגט די אורמויל(. און )אורדארם
 עפי־ אדער קעמערל-שיכטן פשוטע צוויי פון באשטייט הייל

 דערליידיקט )דארס-בלאט( אינערלעכע די וועלכע פון טעל׳־ען,
 )הויט• דרויסנדיקע די און דערנערונג, פון טעטיקייט די

 די עמפינדונג, און באוועגונג פון פונקציעס די — בלאט(
 האבן הויט-בלאט דאזיקן פון קעמערלעך פילבארע גלייכארסיקע

 װיגונ׳ וועמעס הערעלעך, לאנגע בייטשלעך, צארטע זיך אויף
 ווינציקע, די שווים־באוועגונג. באליביקע די ארויס רופן גען
 טאקע זענען גאסטרעאדן די פון פארמען לעבנדיקע היינט נאך
 גאנץ זייער פוץ משך אין וואס דערפאר, אינטערעסאנט אזוי

 אנטוויקלונגס־שטו- דערזעלביקער אויף שטיין זיי בלייבן לעבן
 מעטא־ איבריקע אלע דורך גייען עם ווע/כער דורך פע,

 די אין — מענטש צום ארויף ביז אגגען3ש די פון — צאען
 ווי אנטתיקלוגג. עמבריאנאלער זייער פון סטאדיעם ערשטע

גאסטרעא״טעאריע מיין אין אויפגעוויזן האב איך
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 דער פון קודם־כל געוועב־הירת אלע בא אנטשטייט (,1872>
 שפראצל׳ העכסטכאראקטעריסטישע א בלאסטולא ב^טראכטער סריער
וועל" ש&ראצל׳הויט די א. ל ו ר ט ם א ג די ם$רם.

 ביל׳ הויל׳קויל, דער פון וואנט די פאר זיך מיט שטעלט כע
 פארטיפט וועלכער חלל, גרובנארטיקן א ארט איין אין דעט
 הוילער אינעווייניקסטער דער אז אזוי, ווייטער אלץ באלד זיך

 פארטיפטע די לגמרי. פארשווינדט שפראצל־בל^ז דער פון מויל
 דער צו צו זיך לייגט שפראצל׳הויט דער פון העלפט )אינערלעכע(

 די הויט; דער פון העלפט פארטיפטער( )נישט אויסערלעכער
 אויסערלעכע אדער ט א ל ב ־ ט י ו ה ד$ס בילדעט לעצטע

 דארם־ ד$ס—דערקעגן ערשטע די )!מע^-ס^ם(, שפראצל־בלאט
 ניי דער £(.ם1ס<1€ז1)מ שפראצל־בלאט אינערלעכע $דער בלאט

 איז קערפער בעכערפארמיקן פונט שטח הוילער אנטשטאנענער
 עפע־ זיין ם, ר א ד ר ו א דער מאגן־חלל, פארדייענדיקער דער
 עקטא• אדער הויט׳בלאט, דאס ל. י ו מ - ר ו א דאס איז נונג

 ה־ מ ש "נ אודשפרינגלעכער דער מעטאצאען אלע בא איז דערם
 נערוון• אלע בא זיך אנטוויקלען אים פון מחמת $רגאן";

 חושים- די און הויט־דעק אויסערלעכע די בלויז נישט חיות
 גאסטרעאדן, די בא נערװן׳סיםטעם. דער אויך באר ארגאנען,

 י׳8ע אלע זעגען נערוון-סיסטעם, קיין נאכנישט באזיצן וועלכע
 ארגאנען צוגלייך עקט$דערט דאזיקן פון טעליען־קעמערלעך

 װײזט געוועב-גשמה די באוועגונג; און עמפינדונג דער פון
פ$רם. פשוטסטער אין ארויס דא זיך

 זיך מיט שטעלן שװ^ם־חױת אדער שפאנגיען די
 אונ״ וועלכער חיות־קיניגרייך, פון שטאם זעלבשטענדיקן א פאר

 אייגג- זיין דורך מעטאצאען אנדערע אלע פון זיך טערשיידט
 דידאזיקע פון מינים צאלרייכע די ארגאניזאציע; ארטיקער

 די ים. פין באדן צום צוגעװאקסן ס׳רוב לעבן שװאם־חױת
 אייגנטלעך איז 01^11118, שוואמען, די פון פארם פשוטסכע
 דער אין איז, קערפער-וואנט וועמעס גאסטרעא, א ווי מערנישט

 אדער עפענונגען, דינע מיט דורכגעלעכערט זיפ, א פון פארם
 װאכ דערנערגדיקער דער אדורך גייט עם וועלכע דורך פארעס,
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 באקאנטסמן, דעם בא )אויך שפאנגען ס׳רוב בא סער׳שטראם.
 מין א קערפער קגוילפ^רמיקער דער בילדעט באד״שװאם( דעם

 אדער טויזנטער פין צונויפגעשטעלט איז וועלכע קאלאניע,
 דורכ־ און )״בײטשל־קאמערן״( גאסטרעאדן אזעלכע מיליאנען

 און עמפינדונג קאנאל-סיסטעם. דערנערגדיקן א מיט געצויגן
 אנטוויקלט; ווינציק גאר שוואם־חיות די בא זענען באדועגונג

 נישט און חושים־ארגאנען קיין נערוון, קיין נישט האבן ,זי
 מ׳האט וואס נאטירלעך, זייער דערפאר ס׳איז מוסקלען. קייץ

 אומעמפינד־ און אומפארמיקע פעסטזיצגדיקע, דידאזיקע אמאל
 זייער באטראכט. ״געװיקםן״ פאר אלגעמיין אין חיות לעכע

 בא־ קיין דיפערענצירט נישט ס׳זענען וועלכן )פאר גשמה־לעבן
 פון פסיכע דער פאר נידריקער פיל שטייט ארגאנען( זונדערע

צמחים. אנדערע און מימאזן די
איז נאדל״חיות די פרן נשמה די

 פסיבאלאגיע פילאגעגעטישער אוץ פארגלייכנדיקער דער פאר
 פארמענרייכן דאזיקן אין ווארן באדייטוגג. וויכטיקער פון

 אונזערע פאר אוים זיך שפרייט צעלעגטעריען די פץ שטאם
 ה מ ש נ ־ ן וו ר ע נ דער פון אנסשטייונג היסשארישע די אויגן
 דאזיקן׳ צדם געהערן עם ה. מ ש נ * ב ע וו ע ג ר ע ד אדים

 פא־ פעםטזיצגדיקע די פון קלאסן פילגעשטאלטיקע די שטאם
 סיפאנאפארן. אוץ מעדוזן שווימענדיקע די קאראלן, און ליפן
 גאדל־חיות אלע פוץ שטאם־פארם היפאטעטישע שותפישע אלם

 פשו*טסטן דעם אינעמען זיכערקייט פולער מיט מיר ק$גען
 געמוזט געבוי געוויעלעכן זיין מיט ה$ט וועלכער ,2 י אל פ

 (.97<1)ג־ן פאליפ זיסוואסערדיקן היינט נאך דעם צו זיין ענלעך
 פאר־ נאענט פעסטזיצנדיקע, די אויך ווי הידרעס, דידאזיקע
 בא• קיין נאפנישט באזיצן הידראפאליפן, קרובישטע

 זיי הגם חושים־ארגאנען, העכערע קיין און נערוון זונדערע
 שווימענדיקע פריי די אקעגן־זשע עמפיבדלעך. זייער זענען

 )און הידרעס די פון זיך אנטוויקלען וועלכע ם, ע ז ו ד ע מ
 באזיצן דורות׳ענדעדונג(, דורך פארבוגדן עד־היום נאך זענען
 חושים- ספעציעלע און בערוון־סיסטעם זעלבשטענדיקן א שוין
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 אנטאגענעטיש אוממיטלבאר דא אלזא קאנען מיר ארגאנען.
 • ן וו ר ע נ דער פון אורשפרונג היסטארישן דעם באאבאכטן

 פילאגענע" לערנען זיך און געוועב״גשמה דער אויס נשמה
 אינטערעסאנט זייער דערשיינובג. דידאזיקע פארשטײן טיש
 מלוכה" די פון קלאס די אויך איז פסיכאלאגיע דער פאר

 פריי פרעכטיקע, דידאזיקע בא (.51ק1קסחס!}1גזס6) ן ל א וו ק
 הידרא־ פון אפ שטאמען וועלכע חיות־כנופיות, שווימענדיקע

 נשמה: ע ל ע פ א ט א באאבאכטן מיר קאנען מעדוזעס,
 צאלרייכע די פון נשמה( ױוידועלע אינ• )די איינצל־נשמה די

 צונויפגע* איז כנופיה אדער קאלאניע די וועלכע פון יחידים,
 פון פסיכע טעטיקע איינהייטלעך שותפישע, די און שטעלט.

קאלאניע. גאיצער דער
 ע ט ר ע פ ;)נעוור^פסיכע( נעררון־נשמה די .1ץ

 ע־ ג א כ י ס פ ר ע ש י ט ע ל י פ פון ע פ ו ט ש ־ ט פ י ו ה
 אויך ווי היות העכערע די פון לעבן פסיכישן צום ס. י ז ע ג

 ק$מפלי־ ווייניקער אדער מער געוויסער א דינט מענטש פונם
 תמיד באשטייט דער און ט", א ר א פ א • ה מ ש ״נ צירטער

 נעמען חושים-ארגאנעץ די :הויפט-טיילן דריי פון
 פירן־אויס ן ע ל ק ס ו מ די ;איינדריקן פארשידענע די אויף

 ם־ארגאנען חיש די פארבינדן ן וו ר ע נ די ;באוועגונגעץ די
 ספעציפישץ א דורך וועג אויפן דורכגייענדיק מוסקלען, די מיט

 די )נערוון־קנופ(. גאנגליאנען אדער געהירן :צענטראל־ארגאן
 פלעגט נשמה־אפאראט דאזיקן פון טעטיקייט און איינריכטונג

 די ;טעלעגראפףסיסטעם עלעקטרישן אן מיט פארגלייכן מעץ
 )גע־ מוח דער איבערפיר־דראטן, פון ראל די דערפילן נערוון
 סענסילן די און מוסקלען די צענטראל־סטאציע, די איז הירן(

 די לאקאל׳סטאציעס, אונטערגעארדנטע די — )חושים־ארגאנען(
 ווילנס־באפעלן די איבער טראגן נערװן״םעדעם מאטארישע

 נערװףצענטרען דיד^זיקע פון צענטריפוגאל אימפולסן $דער
 בילדן )איינקאדטשונגען( קאנטראקציעס וועמעס מוסקלען, די צו
 דער־ נערװן־פעדעם סענסיבלע די ;באוועגונגען פארשידנסטע די

 צענטריפעטאל עמפיגדונגען פארשידענע די איבערן פירן קעגן
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 גיב! ארן מוח דעם צו חושים־ארגאנען פעריפערישע די פון
 די איינדרוקן. אויסערלעכע באקומענע די פון באריכט $פ

 שטעלן װעלכע ״נשמה־קעמערלעך/ אדער גאנגליען־קעמערלעך
 פולקאמסטע די זענען נערוון־ארגאן, צענטראלן דעם צונויף

 בלוין נישט פארמיטלען זיי מחמת ;עלעמענטאר־טיילן ^רגאנישע
 זיי נאר חושים־ארגאנען, און מוסקלען די צווישן פארקער דעם

 חיות-נשמה; דער פון טעטיקייטן העכסטע די אויך דערליידיקן
 בא׳ דאס קודם־כל און געדאנקען פארשטעלונגען, שאפן זיי

וווסטזיין.
 פיזיא' און אנאטאמיע דער פון פארשריטן גרויסע די

 לעצ- דער אין האבן אנטאגעניע און היסטאלאגיע דער פון לאגיע,
 דעם פון קענטעניש טיפערע אונזער בארייכערט צייט טע

 ווען אנטדעקונגען. אינטערעסאנטע מענגע א מיט נשמה־אפאראט
 בלוין גענוי באקענט זיך וואלט פילאזאפיע ספעקולאטיווע די

 עמפירי־ דער פון אפילו דערגרייכונגען וויכטיקסטע די מיט
 גאנץ א האבן געמוזט היינט שוין זי וואלט ביאלאגיע, שער

פנים. אנדער
 אײגנ־ זיין באזיצט חיות־שטאמען העכערע די פון יעדער

 פארשידע* בא אויס זיך צייכנט וועלכער נשמה׳ארגאן, ארטיקן
 צווישן צוזאמענשטעל. און לאגע געשטאלט, זיין מיט מינים נע
 די ווייזן ס(ם1<13״3) ת ו י ח ׳ ל ד א נ געבויטע שטראליק די

 מיט פארזען ס׳רוב שירם־ראנד, אויפן נערוון־רינג א מעדוזעס
 ן- ר ע ט ש פינפשטראליקע די בא גאנגליען. אכט אדער פיר

 א מיט ארומגענומען מויל דאס איז ס£(1סם״<1תש1ת3) חיות
 נערוון־שטאמען. פינף זיך צעגייען עס וועלכן פון נערוון־רינג,

 ווערם־ און ?(131ס<168) פלאט־חיות סימעטרישע צווייזייטיק די
 אקראגאנגליאן, ז>דער שייטל־געהירן א באזיצן (¥6״ז131131) חיות

 מויל איבערן די פוץ ד^רסאלן פאר א פון צוזאמענגעשטעלט
 אװעק גײען קנופ אויבערשטן ד$זיקן פון גאנגליען; ליגנדיקע

 מוסקלען. און הויט דער צו נעדװן׳שטאמען זייטיקע צוויי
 ^(0110503) ת ו י ח ־ ך יי װ די בא און ווערים געוויסע בא

 פאר• וועלכע שלונד־קניפן, ווענטראלע פאר א אויף נאך סרעטן

164



 אדום נעמט וואס רינג, א דורך פריערדיקע די מיט זיך בינדן
 װידער מיר געפינען ״שלונד־רינג״ דעמד$זיקן שלונד. דעם

 זעצט ער ;ת ו י ח ׳ ר ע ד י ל ג די בא שפעטער
 אויס־ לאנג דעם פון בויך-־זײט דער אויף פ^ר דא $בער זיך

 לייטערפאר• א אין <בויך־מארך", א אין קערפער געשטרעקטן
 טא־ א צו גליד יעדן אין געשווילט־אן וו^ס טאפל־שנור, מיקן
 נשמה״$רגאן דער זיך בילדעט אנדערש גאנץ גאנגליאן. פעלן

זיך געפינט דא ; ת ו י ח - ן יי ב נ ק ו ר די בא
 קערפער געגלידערטן אינערלעך דעם פון רוקן־זייט דער אויף

 פא־ זיין פון אנשוועלונג אן פון רוקן־מארך; אנטוויקלטער אן
 כאראקטעריסטישער דער שפעטער אנטשטייט טייל דערשטער

מוח. פענכערפארמיקער ' •
 װײזן חיות־טיפן העכערע די פון נשמת-ארגאנען די הגם

 פונדעסטוועגן איז פארשידנקייטן, כאראקטעריסטישע אזעלכע
 אויפצוווייזן, געווען אימשטאנד אנאט^מיע פארגלייכנדיקע די
 א פון אורשפרונג זייער נעמען זיי פון מערהייט די אז

 ן ד א ט א ל פ די פון שייטל־געהירן דעם פון קוואל, שותפישן
 אנטשטייען אויסנאם אן ווידער אלע ;ן ע י ל א מ ר ע וו און
 פון שפראצל דעם פון קעמערל-שיכט אויסערלעכער דער פון זיי
 אלע אין װידער מיר געפינען אזדי פונקט ם. ר ע ד א ט ק ע

 סטרוק׳ דיזעלביקע נערוון־ארגאנען צענטראלע די פון פארמען
 "נשמה־ אדער גאנגליען׳קעמערלעך פון צונויפגעשטעלט טור,

 עלעמענטאר׳ארגאנען אקטיװע אייגנטלעכע )די קעמערלעך״
 פאר וועלכע ם, י ך ע פ ־ ן וו ר ע נ פון און פסיכע( דער פון

אקציע. ךער פרן לייטונג און צוזאמענהאנג דעם מיטלען
 ערשטעי דער רומבײףחױת. די פון נשמה־ארגאן

 פארגלייבנדיקער דער אין אנטקעגן אונז טרעט וועלכער פאקט,
 זיין דארף וועלכער און רוקנביין־חיות, די פון פסיכאלאגיע

 װיסנשאפטלעכער יעדער פון אויסגאנגם־פונקט עמפירישער דער
 בוי כאראקטעריסטישער דער איז מענטש, פונם נשמה־לערע

 צענט־ דעררדאזיקער ווי פונקט נערוון־סיסטעם. צענטראלן פונם
 חיות• העכערע די פון יעדן בא האט נשמה>ארגאן •דאלער .
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 צונוים־ און געשטאלט לאגע, כאראקטעריסטישע זײן מינימ
 איבע• רוקנבײףחױת. די בא פאל דער אויך איז אזוי שטעל,

 צילינדרישן שטארקן א ך, ר א מ נ ק ו ר א מיר געפינען ראל
 איבערן רוקן אינמיטן אדורך לויפט װעלכער נערװן־שטראנג,

 כאררע[. פארטרעטנדיקער אים דער איבער )אדער שדדה-זײל
 צאל׳ תקנמארך דאזיקן פויץ זיך צעגײען רוקנבײניקע אלע בא

 פאר- סעגמענטאלער רעגלמעםיקער, אין נערװן־שטאמען רײכע
 ווארבל־גליד. ר1אז^ סעגמענט יעדן אין פאר איין צו טײלונג,

 אין ״מעדו/אר־רער״ דידאזיקע אנטשטײט רוקנבײניקע אלע בא
 דער פרן מיטל־ליניע דער אין אופן: זעלביקן אויפן עמבריאן

 ;ריגע אדער םארטיפונג דעליקאטע א זיך בילדעט רוקן׳הויט
 אדער מארך־רינע זערדאזיקעע פרן ראגדן פאראלעלע בײדע די

 אויס זיך קרומען אונטער, זיך הויבן מעדולאר-־רינע
 מיטל־ליניע, דער אין זיך פארװאקסן און אײנאנדער קעגץ

רער. הוילע א שאפידיק
 צילינדרישע אנטשטאנענע, אזויערנאך דארסאלע, לאנגע די

 כאראקטעריסטיש דורכאויס איז מעדולאר־רער אדער נערװן־רער
 עמבריא־ דעמזעלביקן אלע בא האט זי רוקנבײףחױת; די פאר
 פארמעך אלע פון יסוד שותפישער דער איז אין ^נהויב נאלן

 אגנעמען. קאן רוקנבײניקע די בא נשמה-ארגאן דער װעלכע
 װײזט חיות רוקנבײגלאזע די פרן גרופע אײן־אײנציקע בלויז

 ים־באװויגענדי״ זעלטעגע די זענטן ד$ס בילדונג; ענלעכע אן
די צו ענלעך זענען זײ מאנטל-חיות קע

 מיסן )דהיינו פרטים וױכטיקע אנדערע אין אויך רוקנפײן־חױת
 מיר װ. אז. א. זשאברעס־דארם און רוקן־זײל דעם פון בוי

 און מאגטליחױת אומגעגלידערטע די אז אן, דעריבער נעמען
 אגטשטאנען זענען רוקנבײן-חױת געגלידערטע אינערלעך די

 װערים־חױת פון שטאם־גרופע עלטערער שותפישער אײן פון
^!!!ס^תס^סס־ז?

 מעדרלאר״ דער פון אנטרריקלרנגס-שטופן פילעטישע
 די פון "נשמה דער פון שטאפ-געשיכטע לאנגע די רער.

 מעדולאר״׳ פשוטסטער דער מיט אן זיך הויבט רוקנבײן־חױת״
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 אונז פירט זי באשעפענישן! שארבנלאזע עלטסטע די בא רער
 ביסלעכ־ און לאנגזאם יארן מיליאנען פרן צייט-מהלך א דורך
 פון בוי ווונדערלעכן קאמפליצירטן יענעם צו ארויף ביז ווייז

 די בארעכטיקן פלומרשט דארף וועלכער מוח, מענטשלעכן
 פרימאטן אנטוויק^טע העכסט דידאזיקע פון אויסנאמס־שטעלונג

 פון באגריף קלארער א ווי היות נאטור. גאנצער דער אין
 פוץ אנטוויקלונג באשטענדיקעד און לאנגזאמער דערדאזיקער

 פאר־תנאי ערשטער דער איז פסיכאגעניע פילעטישער אונזער
 ע, י ג א ל א כ י ס 9 נאטורמעסיײ?ר באמת א פאר

 ריזיקן יענעם איינצוטיילן צוועקמעסיק, אוים אונז זיך ווייזט
 ,הויפט־אבשגיטן אדער שטופן צאל געוויסער א אין צייט־מהלך

 דער מיט צוזאמען זיך האט פעריאדן דידאזיקע פון יעדן אין
 פונקציע, זיין אויך פארפולקאמט נערוון־סיסטעם פון סטרוקטור

 ן ד א י ר ע 9 אזעלכע אכט אונטערשייד איך "פסיכע". י ז
 מעדולאר־ דער פון ע י נ ע ג א ל י פ דער אין

 פא־ זיין פון פארפולקאמונג שטופנווייזער דער אין און רער
 דורך כאראקטעריזירט זענען זיי מוח; דעם טייל, דערשטן

 דהיינו, ♦, רוקנביין־חיות די פון הויפט־גרופעס פארשידענע אכט
ס(,¥01ס51תזס3) רונדמיילער די .11 ^(,0ז3פ!3) שארבנלאזע די .1

ערדוואסעריקע די .17 ?(,18088) פיש די .111
 (,143ז8קט13113 און ג4סםס1ת61מ3) זויגחיות אומפלאצענטאלע די .7

 (51111138) מאלפעם עכטע די פרימאטן, יונגערע די .71
ם^(.1קזס״זסקסז113) מענטש דער און מענטשן־מאלפעס די .7111

 װיכ־ דער זריגחיות. די בא בשמה דער פרן געשיכטע
 מאנאפילעטישן דעם פון ארויס דרינגט ויאס שלום, טיקסטער

 ארוים־ נויטווענדיקער דער איז זויגחיות, די פון אורשפרינג
 לאנגער א אויס נשמה מענטשלעכער דער פון פיר

 א מאמאליען־נשמות, אנדערע פון אנטוויקלונגס־ליניע
 און מזח־בוי דעם 9א טיילט תהום אנאטאמישער געוואלטיקער

 ניד׳ און העכסטע די פון נשמה־לעבן אפהענגיקע דערפון דאס
 תהום טיפער דערדאזיקעד וועדט דאך און זויגהיות, ריקסטע

 פארמיט־ פון רייע לאנגער א דורך אויסגעפילט פולשטענדיק
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 די פון רעזולטאטן אלגעמיינסטע די צווישנשטופן. דענדיקע
:פאלגנדיקע זענען געביט ד^זיקן אויפן פארשונגען טיפע נייע,

 אפילו זיך אנטוויקלט זויגחיות די פון מוח דער .1
 רוקנביין־חיות, אנדערע פון מוח דער ווי אופן זעלביקן אויפן

 אנט• וועלכע בלאזן, ליגנדיקע איינאנדער חינטער דריי פון
 אײנ״ מתחילת דער פון איינשנירוגג צווייפאכיקע דורך שטייען
 אנדע־ פון מוח פוגם זיך אונטערשיידט ער מוח־בלאז; פאכער

 זע- וועלכע אייגנטימלעכקייטן, געוויסע דורך ווערטעבראטן רע
 איבער• דער דורך קודם־כל און זויגחיות אלע געמיינזאם ! נע

 בלאז. דריטער און ערשטער דער פוץ אויסבילדונג וויגנדיקער
 דער בלאז, צווייטע די בעת מוח, קליינעם און גרויסן דעם פון

 דער- דערויף געקוקט נישט .11 כמעט. פארשװינדט מיטל־מוח,
 און נידריקסטע די בא מוח־בוי דער זייער נאך זיך נענטערט
 פאלעאצאישע זייערע פון מוחות די צו מאמאליעץ עלטסטע

 שטיינקוילן- דעם אין אמפיביעס די פון מוחות די צו אבות,
 געקומען איז טערציער-עפאכע דער בעת ערשט .111 פערי$ד.

 וועלכן מיט מוח׳קארע, דער פון אויסבילדונג פולע טיפישע די
 אויס אויפפאלנדיק אזוי זיך צייכעבען זויגחיות יונגערע די

 כמות־ און )איכותדיקע ספעציעלע די .17 עלטערע. די לגבי
 דערהויבט וועלכע מוח, גרויסן דעם פון אויסבילדונג דיקע(

 יתרונדיקע זיינע צו אים באפעיקט און הויך אזוי מענטש דעם
 אנט־ העכסט געוויסע בא אויך זיך געפינט מעשים, פסיכישע
 קודם• און טערציער-צייט, יונגערער דער פון זויגחיות וויקלטע

 מוח-בוי אינם חלוק דער .17 מענטשן־מאלפעם. די בא כל
 מענטשנמאלפעס די און מענטש פונם לעבן פסיכישן אין און
 דידא- צווישן אונטערשיד פסיכישער דער איידער קלענער, איז

 מאל־ עלטסטע )די פרימאטן נידריקערע די און לעצטע זיקע
 די> באטראכטן מיר מוזן ובכן .71 האלב־מאלפעס(. און פעס

 מענטשן־ דער פון אנטוויקלונג שטופגווייזע היסטאדישע דאזיקע
 זויג־ נידריקערע און העכערע פון קייט לאנגער א אויס נשמה

 פארגלייכנדיקער דער דורך פונדאמענטאלן, א אלס חיות־נשמות
ע. ק א פ באװיזענעם װיסנשאפטלעך אנאט$מיע
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קאפיטל צענטע דאה

באוורסטזיין
 " י ז 9 ס ו װ א 3 ר ע ב י א ס ע י ד ו ט ש ע ש י ט ס י נ א מ
 אנטוויקלונגס־געשיכטע ן. "לעב נשמה ן ק י ב

;ן יי ז ט ס ו װ א ב פוגם טע^ריע און

 נישט איז נשמה־לעבן דעם פרן דערשיינונגען אלע צווישן
 וווגדער- אזוי אויסווייזן זיך זאל וועלכע אייגע, קיין פאראן

 דאס ווי אפגעשאצט פארשידנארטיק אזוי ווערן ז$ל און באר
 מהות אייגנטלעכץ דעם מחמת בלויז גישט ן. יי ז ט ס ו וו א ב

 פאר- איר און טעטיקייט פסיכישער דערדאזיקער פון
 פונאג־ איר צוליב אויך נאר קערפער, צום העלטעניש

 איר צוליב און וועלט ארגאנישער דער אין דערשפרייטונג
 פאר ווי עד״היום, נ$ך הערשן אנטוויקלונג אוץ אנטשטייוגג

 באוווסטזיין דאס מייגונגען. היפוכדיקסטע די יארן, טויזנטער
 געווען גורם פונקציע פסיכישע אנדערע יעדע פאר מער האט

 "אימאטעריעלן אן וועגן פארשטעלונג טעותדיקער דער צו
 אויך דערמיט פארבינדונג אין און נשמה״וועזך )רוחניותדיקן(

 שווערע סך א הנפש"; "השארת וועגן $בערגלויבן דעם צו
 מאדערנעם אונזער עד״היום נאך באהערשן וועלכע טעותים,

 שוין דערפאר כ׳האב ארויס. דערפון שטאמען קולטור־לעבן,
 ־ א ל $ כ י ס ״פ די אלס באװוסטזײן דאס באצייכנט פונלאנג

 פעסטע די איז זי ;ע״ י ר ע ט ס י מ ״ ל א ר ט נ ע צ ע ש י ג
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 שויץ טעותים. דואליסטישע און מיסטישע אלע פון ציטאדעל
 אוגזעד פון וואט עם, בארעכטיקט אליין פאקט דערדאזיקער

 א באוווסטזיין דעם דא מיר ווידמען שטאנדפונקט מאניסטישן
 אז ׳זען דא וועלן מיר באטראכטונג. קריטישע באזונדערע

 טעטי־ פסיכישע אנדערע יעדע ווי פונקט איז באוווסטזיין דאם
 אלע מיט גלייך אז און ג, ג ו נ ײ ש ר ע ד • ר ו ט א נ א קייט

 • סוב דעם ארונטער עס פאלט נאטור־דערשיינונגען אנדערע
ץ. ע ז ע ג ׳ ץ נ א ט ס

 עלע־ דעם בנוגע שוין פארריסטזיין. פינם באגריף
 בנוגע טעטיקייט, פסיכישער דערדאזיקער פון באגריף מענטארן

 מיי־ די פונאנדער ווייטער זיך גייען היקף און אינהאלט איר
 נאטורפארשער. און פילאזאפן אנגעזעענסטע די פון נונגען
 פוץ אינהאלט דעם באצייכענען צו אמבעסטן זיין וועט אפשר

 פאר• און ג נ ו י ו ש נ א אינערלעכע אלם באוווסטזיין
 הויפט־בא• צוויי אלס ג. נ ו ל ג י פ ש פ א אן מיט עס גלייכן
 אונטערשיידן דא מיר מוזן אפשפיגלנוג דערדאזיקער פון צירקץ

 באוווסטזיין, סוביעקטיווע דאס אוץ באוווסטזיין אביעקטיווע ד^ס
א ש ווי זעלבסטבאוווסטזיין. ד$ס און וועלטבאוווסטזיין דאס

 די איז באמערקט, ריכטיק שוין דאס האט ר ע י ו ה נ ע פ
 טעטיקייטן פסיכישע באוווהטזיניקע די פון טייל גרעסטע ווייט
 דאסדא• וועלט; אויסערלעכער דער פון באוווסטזיין דאס נוגע
א ב • ט ל ע וו אדער זאכן״ ״אנדערע פון באוווסטזיין זיקע

 פון דערשיינונגען מעגלעכע אלע ארום נעמט ן יי ז ט ם ו• וו
 צוגענג- איבערהויפט זענען וועלכע וועלט, דרויסנדיקער דער
 אוני איז באגרעניצטער פיל דערקענטעניש. אונזער פאר לעך
 אפשפיגלונג אינערלעכע די ץ, יי ז ט ס ו וו א ב ט ס ב ל ע ז זער
 אפשפיגלונג די נשמה׳טעטיקייט, גאנצער אייגענער אונזער פון
 אדער שטרעבונגען און געפילן פ^רשטעלונגען, אונזערע פון

װילנס־טעטיקײטן.

 דענ־ אנגעזעענע פיל נשמה-לעבן. אין באװיםטזײן
 ן, ע ה י צ און ט ד נ ו וו למשל, ווי פיזיאלאגן, דערעיקר קער,
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 בא־ מיטן אידענעיש פאר באוװםטדין פון באגריף דעם האלטן
 ע ק י ט ס יי ג ע ד ע װ ט ע ״י :טעטיקײט פסיכישער פון גריף

 פון געביט ד$ס ; ק״ י נ י ז ט ס ו װ א ב ז י א ט יי ק י ט ע ט
 גרײכט עס װיפל װײט, אזוי נאר גרײכט פסיכאלאגיע דער
 דידאזיקע פארברײטערט מײנונג, אונזער לויט באװוסטזײן. דאס

 און באװוסטזײן פון באדײטונג די אומגערעכטיק דעפיניציע
 גי־ זענען מיר מיספארשטייענישן. און טעותים סך א צו פירט
 ב. )צ. פילאזאפן אנדערע פון מײנונג דער צו נוטה כער

 אומ־ די אויך אז ע/ צ ל ו ש ץ ט י ר פ און ז ע נ א מ א ר
 גע. שטרעבונגען און געפילן פארשטעלונגען, באװוסטזיניקע

 דאס אפילו אין גענומען תוך אין לעבן; פםיכישן צום העדן
 )פון אקציעס פסיכישע אומבאוווסטזיניקע דידאזיקע פון געביט

 דאס איידער ברייטער, פיל וו.( אז. א. רעפלעקט־טעטיקייט דער
 שטייען געביטן ביידע טעטיקייטן. באוווסטזיניקע די פין געביט

 נישט כלל ס׳איז און צוזאמענהאנג ענגסטן אין איבריקנס
 אוט. די גרעניץ. אפגעטיילטע שארף קיין זיי צווישץ פאראן

 פאר ווערן צייט יעדער צו קאן פארשטעלונג באוווסטזיניקע
 וויבאלד אויך, פארקערט און ;באװוםטזיגיק פלוצלינג אוגז

 אויפ־ אונזער דערפון אפוועגדן וועט אביעקט אנדער אץ עפעס
 פארשטעלונג באוווסטזיניקע אונזער קאן דאן מערקזאמקייט,

באוווסטזיין. פון פארשווינדן ראש
 פון מקור איינציקער דער מענטש. פרנס באדװםטזײן

 באװוסטזיין דאס איז באװוסטזײן פון דערקעגטעניש אונזער
 שווער־ אויסערגעוויינלעכע די קודם־כל ליגט דערין און גופא,
 אויסטייטשוגג. און אונטערזוכונג וויסנשאפטלעכער זיין פון קייט

 דער ; ט ק ע י ב א מיט ש י ט נ ע ד י א דא איז סוביעקט
 אי־ אייגענעם זיין אין אפ זיך שפיגלט סוביעקט פארשנדיקעך

 דער פון אכיעקט דער זיין דארף וועלכעס 7"ן נערלעכן
 קאנען וועזנם אנדערע פון באוווסטזיין וועגץ דערקענטעניש.

 אביעקטי־ פולער מיט ארויסדריבגען נישט קיינמאל בכן מיד
 באי זייער פון פארגלייכוגג דורך תמיד נאר זיכערקייט, יוער

 גל׳זמן טעטיקייט. גייסטיקער אייגענער אונזער מיט וווסשזיין
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 ע ל א מ ר א נ אויף נאר זיך באציט פארגלייכונג דידאזיקע
 ארויסטראגן באוווסטזיין זיין בנוגע מיר קאנען ן, ש ט נ ע מ

 נישט וועט קיינער ריכטיקייט וועמעס אין מסקנות, געוויסע
 )בא פערזענלעכקייטן אנארמאלע בא שוין אבער צווייפלען.

 גייסטיק־קראנקע און טעמפע עקסצענטרישע, און געגיאלע
 אדער אומזיכער אנאלאגיע׳שלוסץ דידאזיקע זענען מענטשן(

 פארגלייכץ מיר ווען ארויס, דאס טרעט שטארקער נ$ך פאלש.
 דאן חיות. נידריקערע אדער העכערע די פון באוווסטזיין דאס

 די אז שוועריקייטן, זאכלעכע גרויסע אזעלכע באלד אנטשטייען
 פילאזאפן און פיזיאלאגן באדייטנדיקסטע די פון מיינוגגען

 בקיצור בלוין דא וועלן מיר פונאנדער• הימלווייט דא זיך גייען
געביט. דאזיקן אויפן אגשויונגען וויכטיקסטע די צונויפשטעלן

 באוווסטזיין. פין טע^ריע אנטראפיסטישע .1
 אייגנטימלעכער אן איז באוווסטזיין ס א ד

 $נ׳ פארשפרייטסטע ווייט די מענטש. פונם שטריך
 אויסשליס• דאס זענען דענקען און באוווסטזיין ד$ס אז שויונג,
 געהערט אליין אים לויז אזב און מענטש, פונם אייגנטום לעהע

 (.1643) ן ט ר א ק ע ד פון שטאמט נשמד,״, ״אומשטערבלעכע די
 האט מאטעמאטיקער און פילאזאף פראנצויזישער דערדאזיקער

 פסיכישער דער צווישן שיידוואנט פולקאמע א אויפגעשטעלט
 פונם נשמה די חיות. די פון און מענטש פונם טעטיקייט

 אים לויט איז וועזן, רוחניותדיק דענקענדיק, אלם מענטש,
 אויסגעשפרייט, אלס קערפער, פון אפגעטיילט פולשטענדיק

 פונקט איין אין זייז זי זאל דערויף געקוקט נישט וועזן. חומרדיק
 קערפער, כדטן, פארבונדן צירבל־דריזע!( דער )אין מוח פונם
 וועלט ער1אויסערלע! דער פון ווירקונגען די אויפצונעמען דא כדי
 חיות די קערפער. אויפן רעאגירן צו זייט איר פון אוץ

 באזיצן ."ישט זאלן וועזנס, דענקעגדיקע נישט אלס דערקעגן,
 קונסט־ ן, ט א מ א ט י ו א ווי מערנישט זענעץ און נשמה קיין
 ווילן אוץ פארשטעלן פילן, וועמעס מאשינען, אויפגעבויטע פול

 פיזיקא־ אלגעמיינע לויט און מעכאניש ריין צושטאנד קומען
 האט מענטש פונם פסיכאלאגיע דער בנוגע געזעצן. לישע
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 פסי. דער בנוגע דואליזם, דעם פארטרעטן ט ר א ק ע ד
 אפע• דידאזיקע ם. ז י נ א מ דעם — חיות די פון כאלאגיע

 זיך האט דענקער שארפזיניקן און קלארן אזא בא סתירה נע
 דערקלערן, צו זי כדי אויפפאלנדיק; העכסט אויסװײזן געמוזט

 אי׳ אמתדיקע זיין האט ער אז $ננעמען, רעכט מיט מען קאן
 איבערגעלאזט דערקענטעניש איר און פארשוויגן בערצייגונג

פון תלמיד אלס דענקערס. זעלבסשטענדיקע די פאר
געווען יונגערהייט שוין ט ר א ק ע ד איז יעזואיטן די

 אייגע׳ דעד קעגן זאל ער אז דערצו, רערצוינן
האט אפשר ;אמת דעם פארלייקענען איבערצייגונג נער
און קירך דער פון מאכט דער פאר געהאט מורא אויך ער

 סקעפטישעד זיין אויך אזוי דאך ה^ט שייטערהויפנס, אירע
 אנהויבן זיך מוז דערקענטעניש ריינע יעדע אז פ^סטולאט,

 פא־ צו געווען גורם דאגמעס, פריערדיקע די אין ספק פונם
 אטעאיזם. און סקעפטיציזם וועגן אים קעגן אנקלאגעס נאטישע

 אויסגעאיבט האט ט ר א ק ע ד וועלכע ווירקונג, מעכטיקע די
 מערקודירדיק זייער איז פילאזאפיע, נ^כפאלגענדיקער דער אויף
 בוכהאלשעריע". "טאפעלער זיין פולשטענדיק אנטשפרעכט און
 פאר׳ ה. י. x¥1^1 און x7^^ פון ן ט ס י ל א י ר ע ט א מ די

 קאר׳ דער אויף פסיכ^לאגיע מאניסטישער זייער אין זיך רופן
 מעכאנישן איר מיט חיות־נשמה דער פון טעאריע טעזיאנישער

 פארקערט ספיריטואליסטן די טעטיקייט. פון אופן
 אומשטערבלעכקייט דער וועגן דאגמע זייער אז באהויפט, האבן

 דער׳ בולט איז גוף פונם אפהענגיקייט איר און נשמה דער פוץ
 מענטשלע׳ דער פון טע^ריע קארטעזיאנישער דער דודך װיזן
 לא־ אין היום עד• נ$ך הערשט אנשויונג דיד^זיקע נשמה. כער
 די מעטאפיזיקער. דואליסטישער און טעאלאגן די פון גער

 די פון הילף דער מיט האט אנשויוינג נאטורוויסנשאפטלעכע
 אט^־9 פיזיאלאגישער, פון געביט אויפן פארשדיטן עמפירישע
 פולשטענדיק זי פסיכאלאגיע פארגלייכנדיקער און לאגישער

געווען. גובר
בארװםטזײן. פץ טעאריע נעווראלאגישע .11
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 ך ע ל מ י ט נ ג יי א ר א נ ז י א ן יי ז ט ס ו וו א ב ס א ד
 חיות, ע ר ע כ ע ה ע נ ע י און מענטש ם ע ד

 חושים• און נערוון־סיסטעם צענטראליזירטץ א באזיצן וועלכע
 - חיות די פוץ טייל גרויסע א אז איבערצייגונג, די ארגאנעץ.

 דענ־ אזא פונקט באזיצט — זויגחיות העכערע די לכל־הפחות
 מענטש, דער ווי באוווסטזיין, אויך בכן אוץ נשמה קעגדיקע

 פיזי$־ ז^אלאגיע, מאדערנער דער פון קרייזן די באהערשט
 טאד־ גרויסארטיקע די פסיכ^לאגיע. מאניסטישער און לאגיע
 דער פון געביטן פארשידענע אין צייט נייער דער פון שדיטן

 דער־ פון אנערקענונג דער צו געפירט אונז האבן ביאל^גיע
 דערדא־ פון חשיבות די בדי הברה, באדייטונגספולער דאזיקער

 באגרעניצן זיך מיר וועלן אפצושאצן, געחעריק דערקענטעניש זיקער
 אויף קודם־פל און ת, יו ח ־ ן יי ב נ ק ו ר העכערע די אויף צוערשט

 העכסט דידאזיקע פון מינים אינטעליגענטסטע די אז זויגחיות. די
 און מאלפעס די קודם־פל און — רוקנבײףחױת אנטוויקלטע

אומ״ טעטיקייט פסיכישער גאנצער זייער אין זענען — הינט
יארן טויזגטיער זינט שוין איז מענטש, צום ענלעך געהויער
 חושים׳טע־ און פאדשטעלונגם־ זייער באווונדערט. און באקאנט
צום עילעך אזוי איז באגערן און עמפינדן זייער טיקייט,
באווייזן שום קיין ברענגען נישט דא דארפץ מיר אז מענטש,
 זיי• פון אסאציאציע״טעטיקײט העכערע די אויך $בער דערצו.

 אין פארביגדונג זייער און אורטיילן פון בילדונג די מוח, ער
 זינען, ענגערן אין באוווסטזיין דאס און דענקען דאס החלטות,

 אוג• און — מענטש באם ווי אנטוויקלט ענלעך זיי בא זענען
 די איכות. לויטן נישט פמות, לויטן בלויז זיך טערשיידן

 אויך, אונז לערגט היסטאלאגיע און אנאטאמיע פארגלייכנדיקע
 די גוט )אזוי מוח פוגם צוזאמעבשטעל קאמפליצירטער דער אז

 די־ בא איז ©טרוקטור( מאקרא:ק$פישע די ווי מיקראסק^פישע
 באם ווי דערזעלביקער תוך אין ת ו י ח ג י ו ז העכערע דאזיקע
 איטא־ פארגלייכנדיקע די אונז ווייזט דאסזעלביקע מענטש.

 די נשמה־ארגאן. דאזיקן פון אנטשטייונג דער בנוגע געניע
 צו• פארשידענע די אז לערנט, פיזיאלאגיע פארגלייכנדיקע
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 העכסט דידאזיקע בא זי׳ך פארהאלטן באוווסטזיין פון שטאידן
 מענטש, באם ווי ענלעך גאנץ פלאצענטאל־חיות אנטוויקלטע

 פונקט אויך רעאגירן זיי אז באודייזט, עקספערימענט דער און
 פונקט חיות העכערע מ׳קאן ווירקונגען. אויסערלעכע אויף אזוי
 וו. אז. א. עטער כלאראפארם, אלקאהאל, דורך באטויבן אזוי

 באהאנדלונג אנטשפרעכנדיקער דורך היפנאטיזירן אזוי פונקט
 מעגלעך נישט איז אקעגףזשע מענטש; דעם ווי וו״ אז. א.

 חיות-קיניגרייך דעם פרן שטרפן וועלכע אויף ווו, אנצוווייזן,
 פסיכישן באוווסטזיניקן דעם צווישן גרעניץ די זיך געפינט

 צום אן זיך ס׳הויבט ווו אומבאוווסטזיניקן, דעם און לעבן
 אוועק זי שטעלן זאאלאגן טייל באוווסטזיין. דאט מאל ערשטן

 ן, י וו ר א ד אונטן. טיף זייער אנדערע די אויבן, פון הויך גאר
 גראדאציעס פארשידענע די גענוי זײער אונטערשײדט וועלכער

 חיות העכערע די בא געמיט און איגטעליגענץ באוווסטזיין, פון
 ווייזט אנטוויקלונג, ווייטערדיקער אלץ דורך זיי דערקלערט ארן

 אוממעג* ווי אייגנטלעך אדער שווער ווי דערויף, אן צוגלייך
 דידאזי־ פון התחלות ערשטע די באשטימען צו איז, עס לעך
 צום חיות. נידריקערע די בא נשמה־טעטיקייטן העכסטע קע

 באוווסטזיין דאס וועלכער לויט סברה, די איז ווארשיינלעכסטן
 נערווף צענטראלן א פון עקזיסטענץ דער מיט פארבונדן איז

 צעג• א מינים־חיות. נידריקערע די בא פעלט וועלכער סיסטעם,
 חושיס׳ארגאנען, אנטוויקלטע העכסט נערוון־סיסטעם, טראלער

 פארשטעלונגס־אסאציאציעס פון פעיקייטן פארגעשריטענע ווייט
 כדי באדינגונגען, נויטווענדיקע די מיינוגג מיין לויט זעגען
באוווסטזיין. איינהייטלעך אן אנטשטיין ק^נען ס׳ז^ל

 בארורסטזיין. פרן טעאריע אנימאליסטישע .111
אלע בא זיך געפינט ן יי ז ט ס ו וו א ב ד^ס

 אנשויוגג דערדאזיקער לויט יי. ז בא ר א נ אוץ חיות
 לעבן פסיכישן דעם צווישן גרעניץ שארפע א זיין צו מחויב איז
 אונטערשיד דערדאזיקער פלאנצן. די פון און חיות די פון
 שארף מחברים, אלטע פיל דורך אגגעגומען געווען שוין אין

ווערק בארימטן זיין אין יי נ י ל פארמולירט אים ד^ט
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פון מלונות גרויסע צוויי די ; (1735) ״5ץ816וח3 "#גזט^ם
 דערמיט, אים לויט זיך אונטערשיידן נאטור ארגאנישער דער
 פלאנצן די באוווסטזיין, און עמפינדונג באזיצן חיות די וואס

 שאפענ- באזונדערס האט שפעטער נישט. עס האבן דערקעגן
 באוווסט• "דאס אונטערשיד; דעמדאזיקן באטאנט שארף הויער

 ע ל א מ י נ א פון אייגנשאפט אן בלוין אונז פאר איז זיין
 באוווסטזיין דאס איז חיות־קיניגרייך דעם אין בשעת וועזנס.

 דאס בלייבט שכל, מעגטשלעכן און געדאנק צום ביז געשטיגן
 אויף אגגעהויבן, זיך האט לעבן דאס וועלכן פון געוויקס,
 פלימערט חיות נידריקסטע די בא אומבאוווסטזיניק. ווייטער

 ה., י. x^x פון חעלפט דער אין ׳.,באוווסטזיין פון שיין א קוים
 ניד• די פון לעבן גייסטיקע ד$ס באקענט בעסער מ׳האט בעת

 )שווא־ וואסערשלינגער די פון דערהויפט חיות-מינים, ריקערע
 אג• דידאזיקע אז ארויסגעוויזן, זיך ה$ט נאדל׳חיות(, מען,

 וואסערשלינגער די :אומבאגרינדעט פולשטענדיק איז שויוגג
 שפורן ווייניק אזוי פונקט באזיצן וועלכע חיות, עכטע זענען

 איז מער נאך צמחים. מײםטן די ווי באוווסטזיין, קל$רן פון
 קיניגרייכן, ביידע צווישן אונטערשיד דער געווארן פארווישט

 לעבנס־ איינקעמערלדיקע די אונטערגעזוכט גענוי האט מען בעת
 די און ת אורחיו די קיניגרייכן. דידאזיקע פון פארמען

 נסיכלאגישע שום קיין ארוים נישט ווייזן אורפלאנצן
 בנוגע חילוק קיין פאראן נישט אויך איז ממילא און חלוקים,

באוווסטזיין. עווענטועלן זייער
 דאס ב^ררוסטזיין. פרן טעאריע ביאלאגישע .11/

 ארגאניז׳ אלע ם א ז נ יי מ ע ג איז ן יי ז ט ם ווו א ב
 עם בעת צמחים, און חיות אלע בא זיך געפינט עם מען,
 וו.( אז. א. )קריסטאלן נאטור־קערפערס אנארגאנישע די בא פעלט

 אג׳ דער מיט פארבונדן געוויינלעך ווערט סברה דידאזיקע
 זענען אנ^רגאנען( די צו )להיפך ארגאניזמען אלע אז שויונג,

 און נשמה לעבן, באגריפן: דריי די נשמה; מיט באשאנקען
 אן צונויף. אינאיינעם אופן אזא אויף זיך שמעלצן באוווסטזיין,

 דידזן• אז איז, ^נשויונג דערדאזיקער כון פיקאציע מאד- אנדערע
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 זענען, לעבן ארגאיישן פרן עיקר-דערשיינונגען דריי זיקע
 איז באוווסטזיין דאס אבער אז פארבונדן, אומשיידבאר אמת,
 זי ווי פונקט טעטיקייט, פסיכישער דער פון ל יי ט א בלויז
 די אז לעבנס-טעטיקייט. דער פרן ל יי ט א בלויז איז גופא

 האט חיות, די ווי זינען זעלבן אין "גשמה" א באזיצן צמחים
 אנדערע און דערווייזן, צו באמיט ר ע נ כ ע פ דערהויפט שוין זיך

 אן פון באוווסטזיין א פלאנצן־ישמה דער צר אפילו שרייבץ
 זענען אינדעראמתן און חיות-נשמה. דער פון ווי מין, עגלעכן

 ס1םס363) ן" צ נ א ל פ ־ ש ו "ח עמפינדלעכע גאר בא
 בלע• די פון רייץ־באווענונגען אויפפאלנדיקע די !״^(053, סזם86ז3,

 דערהויפט זויערקלעווער, און )קלעווער אנדערע געוויסע בא טער,
 ״שלאפנדי״ בא באוועגונגען, אויטאנאמע די וזזטז&^^( אבער

 שלאף־באוועגונגען די פאפילאנאסן( בא )דערהויפט פלאנצן" קע
 אגטשברעכנדיקע די צו ענלעך אויפפאלבדיק וו. אז. א.

 שרייבט עס ווער און חיות; נידריקערע פיל בא באוועגונגען
 די אויך געוויס גאנץ עם קאן באוווסטזיין; לעצטע די צו

אבזאגן. נישט ערשטע
 דאס באררוסטזיין. פון טעאריע צעלולארע .7

 ע" ק יעדן פון לעבנס׳אייגנשאפט א ז י א ן יי ז ט ס ו וו א ב
 צווייגן אלע אויף צעלולאר-טעאריע דער פון דיאנווענדונג .ל ר ע מ

 פסי־ דער מיט פארבינדונג איר אויך פארלאנגט ביאלאגיע דער פוץ
 אין באהאנדלט מען וועלכן מיט רעכט, זעלביקע מיטן כאלאגיע.

 אלם קעמערל לעבעדיקע דאס פיזיאלאגיע אוץ אבאטאמיע דער
 קעג׳ די דערויף שטיצט מען און ״עלעמענטאר-ארגאניזם״ דעם

 פלאבצן־ און חיות* פילקעמערלדיקע העכערע, די פון מעניש
ל ר ע מ ע ק" די אויך מען קאן רעכט זעלביקן מיטן קערפערס,
 עלע. פסיכאלאגישן אייגנטלעכן דעה אלם באטראכטן נשמה"

 העכע־ די פון טעטיקייטן פסיכישע פארוויקלטע די און מעגט,
 פארייניקטן דעם פון פועל־יוצא דעם אלם — $רגאגיזמען רע

 צונויפ• זענעץ זיי וועלכע פון קעמערלעך, די פון נשמה־לעבן
 דערדאזיקער פוץ גרוגט״שטריכן די האב איך געשטעלט.

 מיין אין אנגעווארפן 1866 שוין צעלולאר־פסיכאלאגיע
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 אויסגע• ווײטער שפעטער ד אץ מארפאלאגיע״ ,אלגעמיינער
 נשמה- אץ "קעמערל-נשמות ט. א. אפהאנדלונג מיין אין פירט

 דערדאזיקער אין אריינדרינגען טימערן א צו קעמערלעך".
 לאנגיעריקע מיין געפירט מיך האט ״עלעמענטאר־פםיכאלאגיע״

 םך א לעבנס־פארמען. איינקעמערלדיקע די מיט באשעפטיקונג
 ווייזן פראטיסטן מיקראסקאפישע( )ס׳רוב קליינע דידאזיקע פון

 ענלעכע ווילן, און עמפינדונג פץ אײגנשאפטן ענלעכע ארויס
 באזונדערס חיות; העכערע די ודי באוועגונגען און אינסטינקטן

 באוועג־ לעבהאפטיק און עמפינדלעכע זייער די נוגע דאס איז
 דידאזיקע פון זיך פארהאלטן דעם אין אינפוזאריען. לעכע

 פונקט וועלט, אויסערלעכער דער לגבי פראטיסטן רייצבארע
 ב. צ. דיזעלביקע, פון לעבנס־אויסדריקן אנדערע פיל אין ווי

 )טאלא־ ריצאפאדן די פוץ סקעלעטן־בוי ווונדערבארן דעם אין
 גלייבן געקאנט אויך מען וואלט ראדיאלאריען(, און מאפארן

 נשמה־טעטי• באדוסטזיניקער פון שפורן דייטלעכע דערקענען צו
 פון טעאריע ביאלאגישע די אקצעפטירט מען וויבאלד קייט.

 פונקציע פסיכישע יעדע פארזעט מען און §(, 17) באוווסטזיין
 אויך מען וועט דאן באוווסטזיין, פוץ אנטייל געוויסן א מיט
 פר^טיסטן־קע־ זעלבשטענדיקן יעדן באוווסטזיין צושרייבן מוזן

 װאלט באוווסטזיין דאזיקץ פון יסוד מאטעריעלער דער מערל.
 אדער קעמערל, פון ע מ ז א ל פ גאנצע די אדער געווען דאן

 וועלכע הנחה, דידאזיקע זיינער. טייל א צי קערץ, דער בלויז
 דעפיניטיוו נישט זיך לאזט פארטרעטן, פריער האב אליין איך

 מאקס מיט זיין מסכים יעצט אבער מוז איך אפשפארן.
 "כסיכאפיזיא־ זיינע אין באווייזט וועלכער ן, ע נ ר א וו ר ע וו

 פעלט פראטיסטץ מערהייט דער אז פראטיסטן־שטודיעס", לאגישע
 עמ־ זייערע אז און ״איך־באװוסטזייף, אנטוויקלטער אן געוויס

אומבאוווסטזיניק. זענען באוועגונגען און פינדונגען
 ס א ד באוורסטזיין. פון טע^ריע אטאמיסטישע .71

 עלעמענטאר־אײגנ־ אן ז י א ן ײ ז ט ס ו וו א ב
 פארשידענע אלע צווישן אטאמען. אלע פון ט פ א ש

גייט באוווסטזיין פון פארברייטערונג דער וועגן אנשויונגען
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 מסתם איז זי אמווייטסטן. היפאטעזע אטאמיסטישע דידאזיקע
 וועל- אן שוועריקייט, דער צוליב אויפגעשװומען הויבטזעכלעך

 בא ביאלאגן ארן פילאזאפן פיל אנגעשטויסן זיך ס׳ה$בן כער
 ־ ט ס ו װ א ב פון אנטשטײונג ערשטער דער װעגן פראגע דער

 כאראק־ אײגנארטיקן אזא טראגט דערשיינונג דיד^זיקע ן. יי ז
 האט פוגקציעס פסיכישע אנדערע פון זי ארויספירן ד^ס אז טער,

 האט מען זאך. צווייפלהאפטע זייער א פאר אויסגעוויזן זיך
 מניעה, דידאזיקע זיין גובר אמלייכסטן װעט מען אז געגלויבט,

 עלעמענטא׳ די איז באוווסטזייץ דאס אז אננעמען, מ׳וועט ווען
 צוציונג ניוטאנישע די ווי מאטעריע, יעדער פון אייגנשאפס רע

 השערה דערדאזיקער לויט קרובהשאפט. כעמישע די אדער
 עלעמענטאר־ פון פארמען אזויפיל עקזיסטירן געזאלט האין

 ער יעד עלעמענסן. כעמישע פאראן ס׳זענען וויפל באוווסטזיין,
 באוווסטזיין, הידראגעניש זיין געהאט וואלט וואסערשט^ף אטאם
וו. אז. א. באוווסטזיין קארבאניש זיין—קוילנשטאף אטאם יעדער

 און אומבאגרינדעט פאר היפ$טעזע דיד^זיקע האלט איך
 א מיט פארבונדן איז באוווסטזיין דאס אז איבערגעצײגט, בין

 פון צענטראליזאציע און דיפערענצירונג פון מדרגה הויטער
 פוץ טייל געוויסער א בא און מענטש באם ווי נערװן־םיסטעם,

רוקנביק׳חיות. העכעדע די
 בא־ פה טעאריע דראליסטישע אין מ^ניטטישע

 די פונאנדערגיין נישט זיך זאלן עט ווייס ווי רװםטזײן.
 פון אנטשטייונג אוץ מהות דעם בנוגע אגשויונגען פארשידענע
 דורך — סוף־גל־סוף פונדעסטוועגן זיך זיי לאזן באוווסטזיין,

 צוריק׳ — באהאגדלונג ל^גישער ק^נסעקוועגטער און קלאדער
 טראנס־ דער אויף ^נשדיונגען: עיקרדיקע צוויי אויף פירן

 ער< ש י ט ס י ל א ו ד )איבערנאטירלעכער, צענדענטאלער
 - א מ )נאטירלעכער, פיזיאלאגישער דער אויך און

 פון יסוד אויפץ ממיד׳אן פון ה^ב גופא איך ח. ע ש י ט ס י נ
 לעצ׳ די פארטיידיקט אגטוויקלונגס-טע^ריע דער

 פון אנערקענט איצט טאקע ווערט זי און אויפפאסונג, טערע
גאטורפארשער. אנגעזעענע צאל גרויסער א
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 בארימטן זיין אין באװרםטײין. פון טראנסצענדענץ
 וואס נאטיר׳דערקענטעניש", פון גרעגייצן די "חעגן פאיטראג

 אוי־ ־טן14 דעם געהאלטן ה^ט גט $ מ יי ר - א ו 1 דיו עמיל
 ער ה^ט לײפציק, אין נאמורפארשער׳קאנגרעס אויפן 1872 גוסט

 גרע׳ טע ג נ י ד א מב ו "א פארשידענע צוויי אויפגעשסעלט
 דער בא אפילו וועט גייסט מענטשלעכער דער וועלכע ך, צ י נ

 אריבער• נישט קיינמאל נאטור-דעדקענטעגיש פאדגעשריטנשצער
 פון שלוםװארט ציטירטע אפט דאט ווי ל, א מ נ יי ק — טרעטן

 ערש׳ דאס אז ".18זסמ361״״ז8". ן* :באטאגט בולט האט פ^רטראג
 "צוזאמענהאנג דער איז רעטעגיש אומלייזבארע לחלוטין טע

 מהות אייגנטלעכער דער און קראפט" און ־מאטעריע צווישן
 וועלן מיר ;נאטור־דערשייגוגגען יסודותדיקע דידאזיקע פון

 אין באהאגדלען אויספירלעכער סובסטאנץ־פראבלעם דעמדאזיקן
 דער פאר מגיעה אומבאזיגבארע צווייטע די קאפיטל. צ־טן11

 פרא־ די באוווסטזיין, פון פראבלעם דער זיין זאל פילאזאפיע
 מא- פון טעטיקײט גײסטיקע אוגזער ארויסצופירן אזוי װי :גע

 אזוי ווי באוועגונגען? פון עוועגטועל, באדינגוגגען, טעריעלע
 באדינ• באשטימטע אונטער ״סובסטאגץ די װ^ט ד^ס, דערקלערן צו

.דענקמ״ אוץ באגערט פילט, גוגגען
 דער- פון שורש דעם אונטערזובן אביעקטיוו מ׳וועט אויב

 געפינען דערין מען מוז דאן "איגנאראבימוס-רעדע", דאזיקער
דוא מעטאפיזישן פון פראגראם אגטשיידנדיקן דעם

 די אײגמאל :אומבאגרײפלעך״ "טאפל איז וועלט די ליזם;
 און ״מאטעריע װירקן עס וועלכער אין וועלט, חומרדיקע
 רוחניותדיקע די אפגעטיילט, גאגץ קעגנאיבער, און קראפט/

 נישט זיך לאזן באװוסטזײן און ״דעגקען וועלכער אין וועלט,
 א געווען ס׳איז באדיגגוגגעץ". מאטעריעלע פון ארויספירן

 און דואליזם הערשנדיקער דער וו^ס זאך, נאטירלעכע גאגץ
 דערדאזי־ אץ אגגעכאפע חשק גרויס מיט זיך ח$ט מיסטיציזם

 דערמיט בדי ן,וועלט פארשידענע צוויי פון אגערקענוגג קער
 אומ־ די און מעיטש פויה גאטור צווייענדיקע די באווייזץ צו

ספירי- די פון טריומף דער גשמה. דער פון שטערבלעבקייט
 )איב.( װיםן. נישט וועלן מיר ״(

180



 בארעכטיק• און בולטער באך דערפאר געװען איז טואליסטן
 אבגע- דאן בה איז ט נ א מ יי ר " א ו ב דיו ע. מחמת טער,

 וויסגשאפטלעכן פוץ פארשטייער באדייטבדיקן א פאר גאבגען
 פארבליבן און געווען טאקע ער איז דאס אץ מאטעריאליזם;

 אזוי ונקט3 רעדעס״י(, "שייגע זיינע אויף געקוקט )גישט אריך
 ט נ ע וו ק ע ם י א ק און קלאר זאכקעגערישע, אנדערע אלע ווי
געגנווארט. ער ד פון גאטורפארשער ע ק י ד נ ע ק נ ע ד

 ט נ א מ יי ר ־ א ו ב יו ד זיך האט רעדע זיין פון סוף באם
 דידאזי־ צי פראגע, דער אויף אפגעשטעלט אמת אן וואס

 אלגעמייגער דער "וועלט־רעטענישך, קעגבאיבערדיקע ביידע קע
 באודוסטזיין־פראבלעם, באזונדערער דער און סובסטאבץ־פראבלעם,

 "ס׳איז זאגט: ער איגיינעם. פארייניקן לאזן נישט זיך וועלן
 מ׳וואלט און פשוטסטע, די איז אויפפאסונג דידאזיקע אז קלאד,

 לויט יעניקער, דער איבער יתרון דעם געבן געדארפט איר
 ליגט עס אבער אומבאגרייפלעך. טאפל איז וועלט די וועלכצר

 פרט דאזיקן אין אויך אז זאך, דער פון טבע דער אין שוין
 וויי־ אלע און קלארקייט, קיין צו צוקומען נישט מיר קאנען

 לעצטן ד^זיקן אקעגן — פעולה״. אן בלייבן רייד טערדיקע
 האב און ארייסגעטרעטן אגטשיידן אן אגהויב פון איך בין זאץ
 זעגען פראגן גרויסע ביידע יענע אז דערווייזן, צו באמיט מיך

 ־ וו ע נ ר ע "ד וועלט־רעטעבישן. םארשידענע צװײ קיין נישט
 באיווסטזיין פון ם ע ל ב א ר פ ר ע ק י ג א ל א ר

 ־ צ ל א ם ע ד ן ו פ ל א ם איזנאראספעציעלער
 פראבלעם קאסמאלגישן ן ק י ד נ ע מ ע נ מ ו ר א

(.23 ז. ,1892 )מאניזם, סובסטאגץ־פראגע" דער פון

 נאטור• אייגנארטיקע די ב^װוםטזײן. פון פיזי$ל$גיע
 באהויפט עס ווי נישט, איז באוווסטזיין פון דערשייגונג

 דואליסטישע די אים מיט צוזאמען און ד נ א מ יי ר ׳ א ו ב דיו
 טראנמצענדענטא־ "דורכויס און סולשטענדנקער א פילאזאפיע,

 $נגעוויזן שוין האב איך ודי איז, זי באר פד^בלעם", לער
 און פראבלעם, פיזיאלאגישער א ,1866 יאר אין

פון הילף דער מיט דערקלערט ווערן ער דארף אזעלכער אלם



 נאך שפעטער עס האב איך געזעצן. כעמישע און פיזיקאלישע
 פרא־ ן ש י ג א ל א ר וו ע נ א אלם באצײכנט באשטימטער

 אײגנטלעכע דאס אז הנחה, דער אויף זיך שטיצנדיק בלעם,
 די בא בלויז זוכן מען דארף שכל( און )דענקען באוווססזיין

 מיט נערװן׳סיסטעם. צענטראליזירסן שטארק מיט חיות העכערע
 רוקנ־ העכערע די בנוגע באהויפטן זיך לאזט זיכערקייט פולער

 פון זויגחיות, פלאצענטאלע די בנוגע קודם׳כל און ביין׳חיות,
 ארויסגע־ האט גופא מין מענטשלעכער דער שנואם וועמעס

 מאלפעס, אנטוויקלטע העכסט די פון באוווסטזיין דאס שפראצט.
 מענטשלעכן פון זיך אונטערשײדט וו. אז. א. העלפאנטן הינט,

 די און עצם׳, אין נישט מדרגה, דער אין בלויז באוווסטזיין
 ״שכלדיקסטע״ דידאזיקע פון באוווסטזיין אין חלוקים גראדועלע

 )וועדדאס, מענטשץ־מאלפעש נידריקסטע די פון און בערט־חיות
 די איידער קלענער, זענען וו.( אז. א. אויסטראליע׳נעגערס

 די און לעצטע דידאזיקע צדוישן אונטערשידן אנטשפרעכנדיקע
 ע, ט ע ג א, ז א נ י פ )ש שכל־מענטשן אנטוויקלטע העכסט

 איז באוווסטזיין ד$ם וכדומה(. ן י וו ר א ד ק, ר א מ א ל
ע ־ט נשמה ר ע ר ע כ ע ה דער פון אטייל בלויז

 נארמא- דער פון אפהענגיק אזעלכע אלס איז און ט, יי ק י ט
 דעם נשמה־אדגאן, אנטשפרעכנדיקן דעם פון סטרוקטור לער

ח. ו מ
 שוין האבן עקספערימענט און באאבאכטונג פיזיאלאגישע

 אז זיכערקייט, פולער דער מיט דערוויזן יאר צוואנציק זינט
 בא• מען וועלכן זויגחיות-מוח, פון באצירק עיגערער יענער
 איז באוווסטזיין, פון ץ א ג ר א אלם זינען ד$זיקן אין צייכנט

 אנט- שפעט דער אפילו און מוח, גרויסן פון טייל געוויסע א
 אויך אבער ״מוח־קןןרע״. די אדער מאנטל״ ״גראער שטאנענער

 פיזיא־ דערדאזיקער פון באגרינדיגג ע ש י ג א ל א פ ר א מ די
 באווונדערונגסווערטע די געלונגען איז דערקענטעניש לאגישער

 " ן ר י ה ע ג מיקראסקאפישער דער פון פארשריטן
 פארפולקאמטע די פארדאנקען מיר וועלכע ע, י מ א ט א נ א

צייט. נייעסטער דער פון פארשונגס׳מעט^דעס
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 דער׳ װיסנשאפטלעכע דידאזיקע םון װיכטיקסטע די אבער
 דורך דענק-ארגאן םוינם אנטדעקונג די איז גרײכונגען

 (,1894) אויפגעװיזן האט ער ;לײפציק פלעשיקאין ל ו א פ
 גע״ פיר ליגן מוח-דעק דער פרן קארע גראער דער אין אז

 ״אינערלעכע פיר אדער חושים־ארגאנען צענטראלע פון ביטן
 דעם אין ליגט געפיל פון סםערע די עמפינדונגס־ספערן״,

 ראיה־ספערע די שטערףלאפן, אין ריח-ספערע די שײדל-־לאפן,
 שלײפן־ דעם אין שמיעה־סםערע די היגטערקאפ־לאפן, דעם אין

 ליגן חושים־צענטרען פיר דידאזיקע צװישן לאפן.
 • ר א רעאלע די אםאציאציע־צענטרען, גרויסע פיר די

 יענע זענען זײ ;ן ב ע ל גײסטיקן ן ו פ גאנען
 פארמיט• װעלכע נשמה־טעטיקייט, דער פון מכשירים העכסטע

 פארנט, :ן יי ז ט ס ו וו א ב דאס ארן ן ע ק ג ע ד ד$ס לען
 אסאציאצ• פראנטאלער דער זיך געפינט שטערףלאפן דעם אין

 דער שײטל׳לאפן דעם אין העכער ליגט הינטן יע־צענטער,
 שלײפן דער — נידעריקער אסאציאציע־צעגטער, פאריעטאלער

 טיף און אלע( םון װיכטיקסטער >דער הינטערקאפ־צענטר און
אינםולארער דער א6)ש אינזל־מוח דער באהאלטן

 װעלכע אס^ציאציע-צענטרען, פיר די אסאציאציע־צענטער.
 העכסט-פאר- און אײגנטימלעכער דער מיט אויס זיך צײכנען

 חושיפ׳ צװישנליגנדיקע די לגבי נערװן-סטרוקטור װיקלטער
 אײנ• די ך, ע נ א ג ר א ׳ ק נ ע ״ד אמתע די זענען צענטרען,

באװוסטזײן. ארנזער פון ^רגאנען ציקע
 אויפגעוויזן, ק י ש ע ל פ האט צײט לעצטער דער אין

 באם האבן ארגאנען דיזעלביקע פון טײלן געװיסע אין אז
 מיר װעלכע סטרוקטורן, קאמפליצירטע באזונדערע גאנץ מעגטש

 דער־ װעלכע ארן זויגחױת, איפריקע די בא נישט געפינען
באוװסטזײן. מענטשלעכן פון יתרון דעם קלערן

 באדײטוגגספולע די בארװםטזײן. פץ פאטאלאגיע
 גרוי״ דער אז םיזיאלאגיע, מאדערנער דער פון דערקענטעניש

 דער איז זויגחױת העכערע די בא און מענטש באם מוח סער
 בולט װערט באװוסטזײן, פון און לעבן גייסטיקן פון ארגאן
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 אנטשפרעכגדיקע די דורך פאטאלאגיע, דער דורך באשטעטיקט
 אנט־ די צעשטערט קראנקייט א בעת קראנקייטם>דערשיינונגען.

 אדיך זיך פארלעשט מוח־קארע, דער פון טיילן שפרעכנדיקע
 מוח׳טעטי־ די פון ע י צ א ז י ל א ק א ל די פונקציע! זייער
 באזונדערע די פאר טײלװײז דערווייזן דא מען קאן קייטן

 ווערן מוח־קאדע דער פון שטעלן איינצלנע ווען פונקציעס.
 בא־ פון און דענקען פון טיילן די אויך פארשווינדן קראנק,

 אנטשפרעכנדיקע די מיט פארבונדן זענען וועלכע וווסטזיין,
 פאטאל^גישער דער ליפערט רעזולטאט דעמזעלביקן שטעלן.

 שטעל באקאנטער אזא פון צעשטערונג די עקספערימעגט;
 )די פונקציעם אירע פארניכטעט שפראך־צענטער( אין ב. )צ.

 בא־ די אויף אנצוווייזן גענוג איבעריקנם דא ס׳איז שפראך.
 באוווסט- פון געביט אין דערשיינונגען אלטעגלעכע קאנטסטע

 אפ־ פולשטענדיק זענען זיי אז ווערן, קלאר ס׳וועט אוץ דין׳
 געהירף דער פון פארענדערונגען ע ש י מ ע כ די פון הענגיק

 אונזער רעגן־אן טיי( )קאווע, גענום־מיטלען פיל סובסטאנץ.
 געמיט; אונזער הייטערן־אויף ביר( )וויין, אנדערע דענקען;

איינגעל^ן־ דאס באלעבן אלם קאמפער און פיזעם
 וו. א. א. עם באטויבן כלאראפארם און עטער ;באוווסטזיין שענע

 באוווסטזיין דאס ווען געווען, מעגלעך אלץ דאס וואלט ווי־זשע
 אנאטא* יענע פון אומאפהענגיק וועזן, רוחניותדיק א זיין זאל
 ד$כ באשטייט וואס אין און ארגאנען? אויפגעוויזענע מיש

 בא• זי בעת נשמה", "אומשטערבלעכער דער פון באוווסטזיין
ארגאגען? יענע מער נישט שוין זיצט

 באווייזן, פאקטן באקאנטע אנדערע און דידאזיקע אלע
 אמנאענהטץ די בא ווי )גענוי מענטש באם באוווסטזיין דאס אז

 אז און ך, ע ל ר ע ד נ ע ר א פ איז זויגחיות( פארקרובישטע
 אי• דורך פארענדערן צייט יעדער צו זיך ק^ן טעטיקייט זיין

 אויסער־ און בלוט׳צירקולאציע( )שטאף־אויסטויש, סיבות גערלעכע
 וו.(. אז. א. רייצונג געהירן, פון )צעשטערונג סיבות לעכע
 פון צושטאנדן מערקווירדיקע די אויך זענען באלערנדיק זייער
 דער• ;ן יי ז ט ס ו װ א ב ן ל ע 9 א ט $דער בייטעוודיקן דעם
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 אונטער טעג, פארשידענע אין ארויס ווייזט מענטש זעלביקעד
 ;באוווסטזיין פארשידענעם גאנץ א אומשטענדן, פארענדערטע

 נעכטן ;געטון נעכטען האט ער וואס היינט, נישט ווייסט ער
 ער מוז היינט — ;איך בין איך : זאגן געקאנט ער האט
 באוווסטזיין פון שגויים אזעלבע אנדעדער. אן בין איך :זאגן

 ;יארן און חדשים גאנצע נאר טעג, בלויז נישט דויערן קאנען
באשטענדיק. בלייבן אפילו זיי קאגען טיילמאל

 איז ווייסט, יעדער ווי באוורסטזיין. פרן אנטאגעניע
 ווי און באוווסטזיין, אן גאנץ נאך קינד נייגעבוירענע דאס

 באוווסטזיין דאס זיך אנטוויקלט אויפגעוויזן, האט ר ע י ע ר פ
 אנגעהויבן האט קינד קליינע דאס ווי נאכדעם שפעט, ערשט

 דרי׳ דער אין צײט לאנגע א זיך װעגן רעדט עם ;רעדן צו
 אין מאמענט, באדייטונגספולן דעם אין ערשט פערזאן. טער

 וועלכן אין ״איך/ מאל ערשטץ צום ארויס רעדט עס וועלכן
 צו אן הויבט ל", י פ ע ג " ך י "א דאס קלאר ווערט עם

 קעגג- זיין אויך דערמיט און זעלבסטבאוווסטזיין זיין שפראצן
 פונדאמעג• און שנעלע די וועלט. אויסערלעכער דער צו אץ ז

 קינד דאס וועלכע דערקענטעניש, דער פון פארשריטן טאלע
 שול דער און עלטערן די פון אונטעריכט דעם דורך אדורך מאכט

 אין לאגגזאמער שפעטער און לעבנס־יארץ, צען ערשטע די אין
 ריים־ גייסטיקער פולשטענדיקער דער צו ביז צענטליק צווייטן

 אין פארשריטן אומצייליקע מיט פארבונדן ענג זענען קייט,
 די מיט און באוווסטזיין פון אנטוויקלונג דער אין אוץ ורוקם

 שי־ דער ווען אבער ח. ו מ דעם ארגאן, זיין פון פארשדיטן
 איז דאן אריך רײפקײט׳/ פון "צייגניש די אפילו באקומט לעד
 ערשט, דערנאך אוץ רייף, נישט ווייט נאך באוווסטזיין זיין

 ך. יי ז ט ס ווו א ב ט ל ע "וו זיין אנטוויקלען צו אן זיך הויבט
 זיך בילדעט לעבנס-יארן צענטליק דריטן ד^זיקן אין ערשט

 דער־ צוזאמעץ און דענקען שכלדיקע דאס אויס ענדגילטיק
 אנט• נ^רמאלע בא ברענגט וועלכעס באוווסטזיין, דאס — מיט

 צייטיקע זיינע יארצעגטליקן דריי קומענדיקע די אין וויקלונג
יארצענטליק זיבעטן פון אנהויב מיטן געוויינלעך פירות.
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 לאנגזאמע יענע אן זיך הויבט שפעטער( אמאל פריער, )אמאל
 טע. גייסטיקער העכערער דער פון אטראפיע ביסלעכווייזע און

תפיסה זברון, זקנה. די כאראקטעריזירט וועלכע טיקייט
ווערן ענינים ספעציעלע פאר אינטערעס דער און

 פראדוקציע־ די בלײבט דערקעגן קלענער, און קלענער אלץ
 אל־ פאר אינטערעס דער און באוווסטזיין רייפע דאס פעיקייט,
 נאך אפט זיך דערהאלטן פראבלעמעץ פילאזאפישע געמיינע

 אין באוווסטזיין פון אנטוויקלונג אינדיווידועלע די לאנג. גאנץ
 גע. א י ב פון גילטיקייט אלגעמיינע די באווייזט יוגנט פריער

 שפע- די אין אויך אבער גרונטגעזעץ; נעטישן
 אנ״ גענוג נאך געזעץ דאזיקן פון שפור דער איז יארן טערע

 בא־ פון אגטאגעניע די אונז איבערצייגט אלנפאלס זעעוודיק.
 לחלוטין קאן באוווסטזיין דאס אז אופן, קלארן א אויף וווסטזיין

 פיזיאלאגישע א איז עם נאר װעזן״, "רוחניותדיק קיין זיין נישט
 אויס־ קיין בילדן גישט בכן קאן און מוח, פוגם פונקציע

סובסטאנץ׳געזעץ. פוגם נאם
 דאס אז פאקט, דער בארררסטזיין. פרן פילאגעביע

 פאר• איז טעטיקייטן, פסיכישע אנדערע אלע ווי באוווסטזיין,
 ארגא- באשטימטע פון אויסבילדונג נארמאלער דער מיט בוגדן
 צו־ אין פאמעלעך עס זיך אנטוויקלט קינד באם אז אק נען,

 לכתחילה שוין ל$זט — מוח זיין פון וווקס מיטן זאמענהאנג
 זיך ה$ט גופא חיות-קיניגרייך דעם אין ך אוי אז ארויסדרינגען,

 וויפל אויף אנטוויקלט. היסטןןריש שטופנווייז באוווסטזיין ד^ס
 ־ ע ל ר י ט א ג אזא אין זיין זיכער זייט איין פון קאנען מיר

 אויף באוווסטזייץ, פון שטאם־געשיכטע כער
 ארייג• טיפער אימשטאנד ליידער נאך מיר זענען ווייניק אזוי

 אויפצושטעלן אדער געשיכטע דערדאזיקער אין צודרינגען
 אונז ליפערט פונדעסטוועגן היפאטעזעס. ספעציעלע איר בנוגע

 וויכטי־ און אינטערעסאנסע אייניקע פארט פאלעאנטאלאגיע די
 כמותדיקע די למשל, איז, אויפפאלנדיק אנהאלטס־פונקטן. קע
 פלאצענטאלע די בא מוח פונם אנטוויקלוגג איכותדיקע און

 פאר• פיל בא ה. פ ו ק ת • ר ע י צ ר ע ט דער אין זויגחיות
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 גענוי שארבן־חלל אינערלעכער דער איז שארבנס שטיינערטע
 דער בנוגע באװײזן זיכערע אובז ליפערט און אונטערגעזוכט

 וועל" מוחות, די פון בוי דעם בנוגע אויך טיילווייז און גרויס
 צווישן שארבנס. דידאזיקע אין געפונען אמאל זיך האבן □ע

 רויבחיות, די קלאעףחיות, די בא )למשל, חיות־לעגיאן יעדערן
 עלטע• די פון פארשריט געוואלטיקן א מען זעט פרימאטן( די
 יונגערע די צו ביז פ$רמען אליגאצעגישע און עאצענישע רע

 שטאם; זעלביקן פון פארטרעטער פליאצענישע און מיאצענישע
 דער צו פארהעלטעניש )אין מוח דער איז לעצטערע די בא

 ערשטע, די בא ווי גרוים אזוי מאל זעקס־אכט קערפער־גרייס(
 באוווסטזיין, פון אנטוויקלונגס-שטופע העכסטע יענע אויך

 מענטש, ר ע ל ע ר ו ט ל קו דער היינט שטייט עם וועלכער אויף
 טאקע — בהדרגהדיק אין לאנגזאם אנטוויקלט ערשט זיך האט

 צו. נידריקערע פון — גופא קולטור דער פון פארשריט דורכן
 פרימיטיווע בא עד-היום נ$ך זיי באגעגענען מיר ווי שטאנדץ,

 זײע- פון פארגלייכונג די שוין אונז ווייזט דאס נאטור-פעלקער.
 דעם מיט פארבונדן ענג איז שפראך די ווארן אכן, פר ש רע

 באם זיך אנטוויקלט עס העכער וו^ס ן. פ י ר ג א ב פון מצב
 מער אלץ באגריפס-בילדונג, די קולטור־מענטש דענקענדיקן

 אויפצוכאפן פרטים פארשידענע צאלרייכע פון פעיק, ער ווערט
 אלגעמײ־ אונטער ברענגען צו זיי און סימנים געמיינזאמע די
 זיין דערמיט ווערט טיפער און קלארער אלץ און באגריפן, נע

באוווסטזיין.
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קאפיטל עלפטע דאם

נשמה דער פרד אומשטערבלעכהייט
 טאנאטיזם איבער שטודיעס מאניסטישע

 ־ נ ע ז ר ע פ און ע ש י מ ס א ק ם. ז י נ א ט א און
נשמה־סובסטאנץ. אומשטערבלעכקייט. ע כ ע ל

 דער פון באטראכטונג גענעטישע די יעצט פארלאזנדיק
 איר בנוגע פראגע גרויסער דער צו זיך ווענדנדיק און נשמה

 געביט העכסטן יענעם מיר באטרעטן "אומשטערבלעכקייט",
 אומ־ די מאס געוויסער א אין איז וועלכער אבערגלויבן, פון

 דואליסטישע און מיסטישע אלע פון פעסטונג צעשטערבארע
 פראגע קארדינאלער דערדאזיקער בא מחמת פארשטעלונגעץ.

 בא ווי מער פארשטעלונגען פילאזאפישע ריין די זיך בינדן
 דעם פון אינטערעס עגאיסטישן מיטן פראבלעם אנדערן יעדן

 גא• האבן פרייז יעדן פאר וויל וועלכער יחיד, מענטשלעכן
 טויט. נאכן אויך קיום אינדיווידועלן ווייטערדיקן זיין ראנטירט

 מעכטיק, אזוי איז געפילס־באדערפעניש״ "העכערע דאסדאזיקע
 קריטישן פון מסקנות לאגישע אלע אום דייכט ווארפט עס אז

 רוב באם ווערן אומבאוווסטזיניק אדער באוווסטזיניק שכל.
 גאנצער זייער אויך ובכן אנשויונגען, איבריקע אלע מענטשן

 פערזענלע־ פון דאגמע דער דורך באאיינפלוסט וועלטבאנעם,
 טעא־ דאזיקן מיטן און הנפש(, )השארת אומשטערבלעכקייט כער

פון פועל־יוצאס פראקטישע ווידער זיך בינדן טעות רעטישן
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 אויפגאבע, אונזער זיין בכן וועט עם וויכטיקייט. ארמגעהויערער
 וויכטיקער דערדאזיקער פדן זייטן אלע באטראכטן צו קריטיש
 די לגבי אומאויסהאלטעוודיקייט איר אויפצוווייזן און דאגמע

ביאלאגיע. מאדערנער דער פון דערקעגטענישן עמפירישע
 און קורצן א האבן צו פדי טאנאטיזם. ארן אטאניזם

 אנשויונגען קעגנזעצלעכע ביידע די פאד אויסדרוק באקוועמען
 אמונה די מיר באצייכענען הנפש, השארת פון פראנע דער אין
 אלם מענטש" פונם אומשמערבלעכקייט "פערזענלעכער דער אין

 אי־ די ם ז י ט א נ א ט אן מיר רופן דערקעגן ם. ז י נ א ט א
 פאר־ בלויז נישט ווערן טויט מיטן צוזאמען אז בערצייגויג,

 נייערט לעבנס־טעטיקייטן, פיזיאלאגישע איבעריקע אלע לאשן
 מוח• פון סכום יענער ה. ד. פארשוויגדט, גופא "גשמה" די אויך

 א אלם באטראכט דואליזם פיזישער דער וועלכע פוגקציעס,
 לעבגס• איבעריקע די פון אומאפהעגגיק ״װעזן״, באזונדער
גוף. לעבעדיקץ פונם אויטדרוקן
 פון פראבלעם פיזיאלאגישן דעם דא בארירן מיר בעת

 ן ל ע ו ד י וו י ד נ י א דעם נאכאמאל מיר באטאנען ט, י ו ט
 נאטור־דערשיי. ארגאנישער דערדאזיקער פון ר ע ט ק א ר א כ

 אויסשליםלעך ״טויט״ באגריף אונטערן פארשטייען מיר גונג.
 אר• פון לעבנס׳טעטיקייט דער פון אויפהערן ענדגילטיקע דאס

 אדער קאטעגאריע וועלכער צו אלצאיינס יחיד, גאנישן
 גע* ס׳האט ט ע ט י ל א ו ד י וו י ד י א פון מדרגה וועלכער

 זיין בעת טויט, איז מענטש דער יחיד. דעדדאזיקער הערט
 גישס כלל האט ער צי אלצאיינם שטארבט, פערזאן אייגענע

 האט ער אדער דור, גאכקומעגדיקן קיין זיך נאך איבערגעלאזט
 געגע־ לאנגע דורך זיך וועלן וועלכע קינדער, געהאט יא

 גערויסן א אין אפילו זאגט מען פרוכפערן. ווייטעד ראציעס
 אין )למשל, מענער גרויסע פון ״גײסט״ דער אז זינען,

טאלאניזהולע פון פאמיליעס אין דינאסטיעס, הערשנדיקע
 גענער^ציעס; נאכפאלגנדיקע די אין װײטער לעבט קינסטלער(

 רופט פ-ויען איידעלע פון "גשמה" די אז אויך, מ׳זאנט און
 אין ן^בער קינדסקינדער. און קיגדער די אין אפטמאל זיך
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 דער׳ קאמפליצירטע זועגן תמיד זיך האנדלט פאלן אלע די
 פרן זרע־קעמערל דאס ווו ט, ײ ק י ד ה ש וי ר י פון שײנונגען

 אי• טראגט מוטער דער פון אײ־קעמערל דאס $דער פאטער,
 פון אײגנשאפטן געװיסע דורות נאכקומענריקע די אויף בער

 פרא״ װעלכע ן, ע נ א ז ר ע 9 אײנצלנע די סובסטאנץ. זײער
 זע• געשלעכטס׳קעמערלעך, דידאזיקע טויזנטער די אין דוצירן

 טויט זײער מיט צוזאמען און שטערבלעך, פונדעסטװעגן נען
 פרנקט נשמה־טעטיקײט, אינדיװידועלע זײער זיך פארלעשט

פונקציע. פיזיאלאגישע אמערע יעדע װי אזוי
 ארמשטערבלעכהײט פערזענלעכע און קאםמישע

 אומשטערבלעכקײט פון באגריף דעם אויף פאסן מיר װיבאלד
 פון סכום גאנצן אויפן אויס אים שפרײטן ארן אלגעמײץ גאנץ
 װיסנשאפטלעכן ער באקומט דאן נאטור, דערקענבארער דער

 נישט פילאזאפיע מאניסטישער דער פאר דאן איז ער באטײט־,
 דער מחמת זעלבםטפארשטענדלעך. אפילו נאר אננעמבאר, בלויז

 פון קױם אײביקץ און אומשטערבלעכקײט דער פון פאסטולאט
 העכסטן אונזער מיט צונויף דאן זיך פאלט הויה גאנצער דער

 )טצ־טע ץ נ א ט ס ב ו ס דער פרן געזעץ מיטן ץ,טירגעזעאנ
 אומשטערבלעכקײט קאסמישער דערדאזיקער װעגן קאפיטל(.

 לע־ די באגרינדנדיק אויספירלעכער, שפעטער רעדן מיר װעלן
 יעצט מאטעריע; און קראפט פון דערהאלטונג דער װעגן רע

 ״אומשטערב־ יענעם פון קריטיק דער צו גלײך זיך מיר װענדן
 פארשטא׳ אלײן געװײנלעך װערט װעלכער לעכקײטס־גלויבן״,

 מיר ש. פ נ ה • ת ר א ש ה פון באגריף, דאזיקן אונטערן נען
 און אנטשטאנען איז עס אזוי ווי קודם־כל, דורכפ$רשץ װעלץ

 פאר־ דואליסטישע און מיסטישע דידאזיקע פארשפרײט זיך
 איז אזוי פונקט אז לכתחילה, דא באצײכענען מיר שטעלונג.

 ׳ י ט ס י נ א מ י ד אגשוװנג, היפוכדיקע די פארשפרײט אויך
 אונ־ איך ם. ז י ט א נ א ט באגרינדעטער עמפיריש דער ע, ש

 טאנאטיזם: פון דערשײנונגען פארשידעגע צװײ דא טערשײד
 אן איך רוף פרימערער סעקונדער. און פרימערער

 אומשטערבלעכקײטס־דאגמע דער פון מאנגל פולשטענדיקן דעם
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 טאנא. סעקונדערער דער ;נאטור־פעלקער פרימיטיװע די בא
 נא־ שכלדיקער פון פראדוקט שפעטערער א איז דערקעגן מיזם

קולטור־פעלקער. אנטוויקלטע הויך בא טור־קענטעניש
 מאנגלפון )לכתחילהדיקער פרימערערט^נאטיזם

 פילאזאפישע סך א אין ע(. ע ד י ס־א ט יי כק ע ל ב ר ע ט ש מ ו א ר ע ד
 די עד׳היום נאך מיר לייענען כתבים טע^לאגישע בפרט און

 לכתחילה- געװען איז השארת־הנפש אין אמונה די אז סברה,
 פאלש. לחלוטין איז ד^ס <ןבער מענטשן. אלע געמיינזאם דיק

 פ$רשטע־ לכתחילהדיקע קיין אי נישט איז דאגמע דיד^זיקע
 באזעסן נישט קיינמאל האט זי אי שכל, מענטשלעכן פון לונג
 קודם־כל איז פרט דאזיקן אין גילטיקייט. אלגעמיינע קיין

 פארגלייכג• דער דורך לעצטנס ערשט זיכערער, דער וויכטיק
 נאטור• געוויסע אז פאקט, פעסטגעשטעלטער עטנ^לאגיע דיקער

 אנטוויקלונגס* פרימיטיווסטער און עלטסטער דער פון פעלקער
 אומשטערב־ וועגן פ^רשטעלונג שום קיין נישט האנין מדרגה

 נוגע איז דאס גאטהייט. א עפעס וועגן נישט און לעכקייט,
 פיגמעען, פרימיטיווע יענע ציילאן, אויף וועדאס די קודם־-כל
 פ^ר־ אויסגעצייכנטע די פון יסוד אויפן האלטן, מיר וועלכע
 עלטס־ די פון איבערבלייבעכץ פארן סאראזין, ה׳ פון שונגען

 עלטס־ די נוגע דאס איז װײטער ״אורמענטשך; אינדישע טע
 שבטים אייניקע און זעעלאנגס אינדישע די דראווידן־שבטים, טע
 פדי• פיל נישט ווייסן אזוי פונקט אויסטראליע־נעגערס. די פון

 אי־ אין ראסע, אמעריקאנישער דער פון אורפעלקער מיטיווע
 נישט אמאזאנא־שטראם, אויבערשטן איבערן בראזיליע, נערלעכן

אומשטערבלעכקייט. קיין פוץ נישט געטער, קיין פון
 )שפעטערדיקערמאנגל טאנאטיזם. סעקדנדערער

 צום להיפוך אומשטערבלעכקייטס־אידעע(. דער פון
 עלט׳ די בא עקזיסטירט לכתחילה האט וועלכער טאנאטיזם, פרימעדץ

 דער איז פארשפרייט, זייער עד־היום נ^ך איז און אורמענטשן סטע
 ערשט אומשטערבלעכקייטם־גלויבן דעם פון מאנגל סעקונדערער

 טי־ פון פרוכט צייטיקע די ערשט איז ער אנטשטאנען•, שפעט
פראדוקט א ובכן טויט", און "לעבן איבער נאכדענקען פ*רן
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 רעפלעקסיע, פילאזאפישער אומאכהענגיקער און עכטעער פוץ
 ק. פ. יארהונדערט זעקסטן אין שוין אים מיר טרעפן אזעלכץ אלם
 גרינדער די בא שפעטער נאטוד־פילאזאפן, יאנישע געוויסע בא
 ט י ר ק א מ ע ד בא פילאזאפיע, מאטעריאליסטישער אלטער דער פרץ
 ס ע ד י נ א מ י ס בא אויך אבער ם, ע ל ק א ד ע פ מ ע אוץ
 צום ם, ו י ב י ל פ און א ק ע נ ע ס בא ר, ו ק י פ ע און

 זיך ס׳האט בעת גארוס. ה יו צ ע ר ק ו ל בא אנטוויקלט ברייטסטן
 פובאנדערגע־ אלטעדטום קלאסישן פון אונטערגאנג נאכן

 פונאנ־ זיך אים מיט צוזאמען האט קריסטנטום, דאס שפרייט
 וויכטיקסטע זיינע פון איינס אלם אטאניזם, דער דערגעשפרייט

אמונה־ארטיקלען.
 קריסטלעכן פון נאכט גייסטיקער לאנגער דער פוץ במשך
 א עפעס איינגעשטעלט זעלטן־ווען נאר זיך האט מיטלאלטער,

 א&יקורסישע זיין עפנטלעך ארויסצוזאגן פריידענקער דרייסטער
 ר• א י ש ז ד פון ײ ל י ל א ג פון ביישפילן די ;איבערצייגונג

 פילאזאפן, אומאפהענגיקע אידערע און א נ ו ר ב א נ א ד
 איבערגעעגטפערט גאכפאלגער״ "קריסטוסעס דורך זענען וועלכע
 גענוג גאנץ האבן פלאקער, צום אוץ טארטורץ די צו געווארן

 ווידער ערשט איז דאס באקעגטעניש. פרייע יעדעס אפגעשראקן
 רענע• דער און רעפארמאציע די ווי נאכדעם געווארץ, מעגלעך

 געשיכ• די פויפסטנטום. פון אלמאכט די געבראכן האבן סאנס
 וועגן, פארשידנסטע די ווייזט פילאזאפיע נייער דער פון טע

 זיך געפרוווט האט שכל מענטשלעכער רייפער דער וועלכע מיט
 נאר השארת-הנפש. פוץ אבערגלויבן דעם פון אנטרינען צו

 מע• אנגעזעענע איינצלנע איינגעשטעלט זיך האבן זעלטן־ווען
 דער מכוח איבערצייגונג זייער צו זיך באקעיען צו פריי נער

 דער אין געשען איז דאס השארת־הנפש. פון אוממעגלעכקייט
 אין איבערהויפט יארהונדערט אכצענטן פין העלפט צווייטער

 א ב א ר י מ און ן א ט נ א ד ר, ע ט ל א וו דורך פדאנקרייך
 דעמאל־ פון הויפט־פארשטייער די דורך ווייטער אנדערע, אין

 אנ־ און י ר ט ע מ א ל ך, א 2 צ ל א ה :מאטעריאליזם טיקן
 אויך■ באקענט זיך האט איבערצײגוגב דערזעלביץער צו דערע.
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 גרעסטער דער י, ר ט ע מ א ל פרן פרייבט גייסטרייכער דער
 — סאן־סוםי״ פון "פילאזאף דער האהענצאלער־פירשטן, די פון

ר. ע ס י ו ר ג דער פרידריך
 מענטש פונם טויט מיטן צוזאמען אז איבערצייגונג, די

 צווישן איז נשמה, זיין פון עקזיסטענץ די אויף אויך הערש
 יארהונ־ זינט שוין ם י ר י ו ט ק א ד דענקענדיקע די

 זיך האבן זיי אויך אבער געורעך, פארשפרייט זייער דערטער
 מ׳דארף מיינונג. דידאזיקע הויך ארויסצוזאגן געהיטן ס׳רוב
 די איז ה. י. צ־טן¥111 אין נאך אז אכט, אין נעמען אריך

 קאם,”אומפו אזוי געווען מוח פוגם קענטעביש עמפירישע
 מוח, פונם באוווינערין רעטענישפולע א אלם "נשמה", די אז

 ענדגילטיק עקזיסטענץ. פרייע איר פארלענגערן געקאנט האט
 דער פון פארשריט דעם דורך ערשט געווארן זי איז באזייטיקט
 יארהונדערט. ־טןx^x פון העלפט צווייטער דער אין ביאלאגיע

 צעלו• דער און דעהצענדענץ״טעאריע דער פוץ באגרינדוגג די
 אג- דער פון אגטדעקונגען איבעדראשנדיקע די לאר־טעאריע,

 קודס^כל און עקספערימענטאל־פיזיאלאגיע, דער און טאגעניע
 מיקראסקאפישער דער פון פארשריטן באווונדערונגסווערטע די

 אטאניזם באם אפגענומען ביסלעכווייז האבן געהירן־אגאטאמיע
 וועל־ זעלטן נאר פארטיידיקט יעצט אז אזוי, יסוד. יעטוועדן

 השארת• אין אמונה די ביאלאג ערלעכער און פאכמענישער כער
 יארהונדערט ^צ־טן פון פילאז^פן מאניסטישע די הנפש.

 וו.( אז. א. ר ע ס נ ע פ ס ראו, ך, א ב ר ע יי פ ס, ו א ר ט )ש
טאנאטיסטן. אנטשיידענע אלע זענען

 פארשפרייטונג ווייטססטע די רעליגיע. ארן אטאגיזם
 השארת־הנפש פון דאגמע די האט באטייטונג העכסטע די און

 דער מיט פארבינדונג אינעדלעכער איר דורך ערשט דערגרייכט
 געי־ טאקע האט דאס אין ; פ ו ט נ ט ס י ר ק פון אמונה״תורה

 אב׳ פארשפרייטעד עד־היום נאך טעותדיקער, דער צו פירט
 ממשווזדיקן א איבערהויפט בילדעט דאגמע יענע אז שויונג,

 און ע. י ג י ל ע ר געלייטערטער יעטוועדער פון באשטאנדטייל
 השארת־הנפש אין אמונה די ריכטיק! גישט דורכויס איז ד^ס
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 רע״ אריענטאלישע אנטװיקלטע העכער רוב באם לחלוטין פעלט
 נאך באהערשט װעלכער ם, ז י ד ו ב דעם פעלט זי ;ליגיעס

 מענטשלעכער גאנצער דער פון פראצענט 30 העכער עד־הױם
 אל־ דער אזוי פונקט פעלט זי ערד; דער םון באפעלקערונג

 רעפארמירטער, דער װי כינעזער, די פון פאלקם־רעליגיע טער
 נ״ א ק פון רעליגיע ארײנגעטרעטענער ארט איר אויף שפעטער

 על* דער פעלט זי איז, װיכטיקסטע דאס וראם און, פוצױסן
 משה תורת אין נישט רעליגיע; ײדישער רײנערער און טערער

 טעסטאמענט, אלטן פון ספרים עלטערע יענע אין נישט און
 לחלוטין איז בבל, גלות פארן געװארן געשריבן זענען װעלכע

השארת-הנפש. װעגן לערע די געפינען צו נישט
 השארת׳-הנפש. אין אמונה דער פון אנטשטײונג

 דויערט מענטש פונם נשמה די אז פארשטעלונג, מיסטישע די
 פעלט אומשטערבלעך, פארבלײבט און טויט זײן נאך װײטער
 באגאבטע שפראך מיט שוין עלטסטע, די בא אזוי פונקט

 מא־ זײנע בא װי און אבות זײנע בא ווי ן, ש ט נ ע מ ר ו א
 װע־ די בא דורות, נאכקומענדיקע אנטװיקלטע װײניק דערנע,

 פרי״ אנדערע און אינדיע פון זעעלאנגס די צײלאן, פון דאם
 שכל, פונם אנטװיקלוגג דער מיט ערשט נאטור־פעלקער. מיטױוע

 שלאף איבער ׳טויט און לעבן איבער נאכדענקען טיפערן בא
 עלטערע פארשידענע בא אנטװיקלט אויך זיך האבן חלום, און

 מיסטישע — אײנאנדער פון אומאפהענגיק — מענטשן־ראסעס
 אונ״ פון צוזאמענשטעל דואליסטישן דעם װעגן פארשטעלונגען

 מ$ס גלײכער א אין װירקן געמוזט האבן דא ארגאניזכ. זער
 לעבנס־ ,קרובים צו ליבע אבות׳קולט, ;מאטױון פארשידנסטע

 אויף האפענונג לעבנס־פארלענגערונג, נאך באגער און לוסט
 האפעגונג װעלט, יענער אויף לעבנס־פארהעלטענישן בעסערע

 שלעכ״ די םאר באשטראםונג אוץ גוטע די פאר באלוינונג אויף
 האט פיזיאלאגיע פארגלײכנדיקע די וו. אז. א. מעשים טע

 אמינה• אזעלכע פיל מיט באקענט צייטן לעצטע די אין אונז
 עלטסטע די בעצם זענען אנשויונגען דידאזיקע ;דיכטונגען

 רעליג" מאדערנע ס׳רוב אין אמונה. רעליגיעזער פון פארמען
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 ם. ז י ע ד דעם מיט פארבונדן ענג ם ז י נ א ט א דער איז יעס
 וועגן גלויביקע ס׳רוב זיך שאפן עם וואס פארשטעלונג, די

 פונקט איז נשמה׳/ אומשטערבלעכער "פערזענלעכער זייער
 זייער פון בילד אינדיווידועלע דאס ווי מאטעריאליסטיש, אזוי

ג^ט". ליבן ,פערזענלעכן
 דעם חוץ א השארת־הנפש. אין אמרנה מעטאפיזישע

 נ^ך פאראן איז אטאניזם, מאכמעדאנישן און מאטעריאליסטישן
 ן ש י ז י פ א ט ע מ פון פ$רם ריינערע און העכערע פלומרשט א
 דואליס" רוב דאס זיך באקענען עם וועלכן צו ם ז י נ א ט א

 באדייטנדיקסטן דעם אלם פילאזאפן. טיש־ספיריטואליסטישע
באטראכטן מען דארף אנשויונג דערדאזיקער פון דיל

קריס פאר יןרהונדערט פערטן אין שוין ן. $ ט א ל פ
דואליזם פולשטענדיקן וועגן געלערנט ער האט טוס

 איבער- דערנ^ך איז לערע דידאזיקע נשמה; און גוף צווישן
 גע- דארט איז און רעליגיע קריסטלעכער דער אין געגאנגען

 פראקטיש און וויכטיקסטע טע^רעטיש די פון איינס ווארן
 שטערבלעך, איז גוף דער אמוגה־ארטיקלען. השפעהפולסטע

 רוחניותדיק אומשטערבלעך, איז נשמה די )פיזיש(; חומרדיק
 פאריבער־ נאר זיך מיט פארבונדן זענען ביידע )מעטאפיזיש(.

 ן א ט א ל פ ווי היות לעבן. אינדיווידועלן פונם במשך גייענדיק,
 זעלבשטענדיקער דער פון לעבן אייביק אן אנגענומען האט

 צייטווייליקער דערדאזיקער נאך ווי פאר, אזוי כונקט נשמה
ל ו ג ל ג״ פון אנהענגער געווען אריך בכן ער איז פארבינדונג,

 שוין האבן אידעעך, "אייביקע אלם נשמות די ; ת״ ו מ ש נ ה
 אין אריינגעטרעטן זענען זיי איידער פריער, עקזיסטירט
 זיך זיי זוכן אים, פארלאזן די ווי נאכדעם גוף. מענטשלעכן

 אממערסטן איז וועלכער גוף, אנדערן אן װוינארט אלם אויס
 טי׳ אכזריותדיקע פון נשמות די ;מהות זייער צו צוגעפאסט

 גייערן, און וועלף פון קערפערס די אין אריין גייען ראנען
 און בינען פון לייב אינם — ארבעטער ערלעכע פון נשמות די

 פון אנשויונגען נאאיווע און קינדישע די וכדומה. מוראשקעס
 דצר אויף ממש ליגן נשמות־לערע פלאטאנישער דערדאזיקער
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 איר ארוים זיך וױיזט ארייגדרינגעז וויי׳טערדיקן א בא זהאגט
 פון רעזולטאטן דכערסטע די מיט סתידהדיקייט פולשטענדיקע

 דער> נ$ר זיי דערמאנען ר מי דערקעימענישן. טיזיאלאגישע די
 אבסורדאלישקייט, זייער אויף געקוקט נישט מאבן, זיי ווייל פאר,

 פון ווארן השפעה. קולטור־היסטארישע גרעסטע די דערגרייכט
 די געשעפט נשמה־לערע פלאטאנישער דער פון האט זייט איין

 האט זייט צווייטער דער פון נעאפלאטאניקער, די פון מיסטיק
 אידעאליסט׳ש־ספיריטואלים־ די איר אויף געשטיצט אױך זיך

 פאר־ זיך האט ״אידעע״ פלאטאנישע די פילאזאפיע. טישע
ב ו ס - ה מ נש פון באגריף דעם אין שפעטער וואנדלט

 אנממשותדיק אויך איז באגריף דערדאזיקער הגם ן נץ א סט
 א אנגענומען אפטמאל דאך אבער ער האט מעטאפיזיש, און

שיין. פיזיקאלישן געוויסן
 אלס נשמה דער פון אויפפאסונג די נשמה׳סובסט^נץ.

 אט קלאר; נישט זייער פסיכאלאגן פיל בא איז "סובסטאנץ"
 זינען אידעאליסטישן און אבסטראקטן אין באטראכט זי ווערט

 באלד מין, ספעציפישן גאנץ א פון װעזן״ "רוחניותדיק א אלם
 אן עפעס אלם זינען, רעאליסטישן און קאנקרעטן אין ווידער

 וועזן. רוחניותדיקן און חומרדיקן א צווישן מיטלזאך אומקלארע
 סוב־ פון באגריף מ^ניסטישן דעם אן פעסט זיך האלטנדיק

 גאנצן פון יסוד פשוטכטער דער אוגז פאר איז וועלכער סטאנץ,
 אין כובסטאנץ פון באגריף אינם אז מיר, זעען וועלטבאנעם,
 אין פארבונדן. אומשיידבאר ע י ר ע ט א מ און ענערגיע

 אונטערשײדן ״נשמה־סובםטאנץ״ דער אין מיר מוזן פאל אזא
 ענערגיע פסיכישע באקאנטע אליין אונז עצמדיקע,* די

מא ע ש י כ י ס פ די און וועלן( פארשטעלן, •עפ/־דן,
 ה. ד. אנטפלעקן, זיך קאן זי וועלבער דורך בלויז ע, י ר ע ט

 דאן בילדעט היות העכערע די בא ע. מ ז א ל פ לענעדיקע די
 נידרי- די בא נערווףסיסטעם, פון טייל א *נשמח״שטאף״ דער

 זייער בון טייל א ער איז פלאנצן און חיות נערוונלאזע קעדע,
 זיד מיה קערץ אופן אזא אויף קעמערל־קערפער. פלאזמאטישן

 דער צו צוריק קומען און ן ע נ א ג ר א • ה מ ש נ די או אום
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 פאר זענען ארגאנען מאטעריעלע דידאזיקע אז איבערצייגונג,
 נשמה די נויטווענדיק; אומבאדיגגט טעטיקייט פסיכישער דער
 סכום דער איז זי דערשיינונג, ע ל ע ו ט ק א אן איז אבער גופא

פונקציעס. פיזיאלאגישע זייערע פון
 ספע• דער פון באגריף דער זיך געשטאלטעט אנדערש

 און פילאזאפן דואליסטישע פיל בא נשמה״סובסטאגץ ציפישער
 זיין אפילו דאן זאל "בשמה" אומשטערבלעכע די טעאלאגן.
 פון פארשידן גאנץ און אומזעבאר דאך אבער חומרדיק,

ע ז מ ו א די וווינט. זי ורעלכן אין קערפער, געזעענעם דעם
 א אלם באטראכט דערביי ווערט נשמה דער פון ט יי ק ר א ב

 דער־ פארגלייכן אייניקע איר. פון אטריבוט וועזנטלעכער זייער
 מיט צוגלייך זי באטראכטן און עטער דעם מיט נשמה די ביי
 העכסט לייכטן, און סובטעלן אויסערגעוויינלעך אן אלס אים

 וואס עלעמענט, רוחניותדיקן א אלם אדער שטאף, באוועגלעכן
 פונם טיילעכלעך וועגבארע די צװישן ארוס איבעראל שוועבט

 נשמה די פארגלייכן דערקעגן אנדערע ארגאניזם. לעבעדיקן
 גאזארטיקן א צו בכן איר שרייבן און ווינט ווייענדיקן מיטן

 אין ארויסגעטרעטן איז פארגלייך דערדאזיקער און ;צושטאנד
 צו שפעטער געפירט און נאטור־פעלקער די בא אנהויב סאמע

 ווען אויפפאסונג. דואליסטישער פארשפרייטער אלגעמיין דער
 אלם פארבליבן גוף דער איז געשטארבן, איז מענטש דער

 ארויס• "איז אבער נשמה אומשטערבלעכע די > קערפער טויטער
הויך". לעצטן מיטן צוזאמען אים פון געפלויגן

 מענטשלעכער דער פון פארגלייכונג די עטער־נשמה.
 שא- ענלעכע איכותדיק אלס עטער פיזיקאלישן דעם מיט נשמה

 גע׳ קאנקרעט א צייטן לעצטע די אין אנגענומען האט פונג
 אפטיק דער פון פארשריטן גרויסארטיקע די אדאנק שטאלט

 יאר־ לעצטן דעם אין )באזונדערס עלצקטריציטעט דער און
 ענערגיע דער מיט באקענט אונז האבן לעצטע די צענטליק(.

 מסקנות געוויסע רויסצוציען8 דערלויבט אונז און עטער פון
 שטח־אויספילנדיקן דאזיקן פון נאטור מאטעריעלער דער בנוגע
 פארהעלטענישן וויכטיקע דידאזיקע וועל איך ווי היות וועזן.
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 דא נאר איך וויל ארומרעדן, קאפיטל( צ־טן11 )אין שפעטער
 וועגן הנחה די אז פועל-יוצא, לעצטז אויפן אנווייזן בקיצור

 אזא באגרינדן. נישט לחלוטין זיך לאזט עטער־נשמה אן
 וועלכע נשמה־סובסטאנץ, א ה. ד. נשמה", ע ש י ר ע ,עט
 ארומ״ ער ווי און עטער פיזיקאלישן צום זיין ענלעך זאל

 לעבעדיקער דער פון טיילעכלעך חומרדיקע די צווישן שוועבן
 זיין נישט אופן בשום קאן געהירן׳קעמערלעך, די אין פ/אזמע

 מיס־ די נישט לעבן. פסיכישן אינדיווידועלן אן פון סיבה די
 דיסקו־ לעבהאפטיק מ׳ה^ט וועלכע איבער אנשויונגען, טישע
 יארחונדערט, פארגאנגענעם פון צענטליק זעקסטן אין טירט
 ם, ז י ל א ט י וו א ע נ מאדערנעם דעם פון פרווון די נישט

 פיזיקאלישן מיטן ״לעבנס־קראפט״ מיסטישע די פארבינדן צו
א&שפאר. ס׳איז וועלכן צומ$ל היינט באדארפן עטער,

 ערנסט מער און פארשפרייט מער פיל לופט־גשמה.
 א נשמה־סובסטאנץ דער צו שרייבט וועלכע אנשויונג, די איז

 פון פארגלייכונג די איז קדמוניתדיק אייגנשאפט. גאזארטיקע
 ביידע ווינט־הויך; ווייענדיקן דעם מיט אטעמצוג מענטשלעכן

 באצייכנט און אידענטיש פאר געהאלטן לכתחילה מען האט
 די בא ע כ י ס פ און ס א מ ע נ א נאמען. זעלביקן מיטן

 זענען רוימער די בא ס ו ט י ר י פ ס און א מ י נ א גריכץ,
 זיי ווינט; פון לופט׳הויך דעם פאר באצייכענונגען לכתחילה

 אטעם׳ אויפן געווארן איבערגעטראגן דערנאך ערשט זענען
 דעמדא־ אידענטיפיצירט מען האט שפעטער מענטש. פונם הויך

 מ׳האט און ״לעבנסקראפט״ דער מיט אטעם״ ״לעבעדיקן זיקן .
 אדער גופא, נשמה דער פון וועזן פארן באטראכטן גענומען זיי

 דער פון אויסדרוק העכסטן פארן זינען ענגערן אין אויך
 פאנ׳ די ווייטער שוין האט פונדאנען "גייסט". פארן נשמה,
 איגדיווי• פון ^רשטעלונגען מיסטישע די אויסגעוועבט טאזיע
 דיד$־ ;(מ5זאז1113“) י"• * ט ס ג ע פ ש ע ״ג פון גייסטער, דועלע

 "גאז. אלם ס׳רוב באטיאכם עד־היום נאך װערן גייסטע" זיקע
 פונק. פיזיאלאגישע די מיט באגאבט ^בער — װעזגגי״ ארטיקע

 קרייזן ספיריטיסטי׳שע בארימטע סך א אין י ארגאניזם פון ציעס
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גייסטער. דידאזיקע אפגעפאטאגראפירט פונדעסטװעגן װערן
 יאר׳ לעצטע די אין נשמה. פעסטע און פליסיקע

 דער געלונגען איז יארהונדערט פארגאנגענעם פון צענטליקער
 אפילו און פליסיקן, אין איבערצופירן עקספערימענטאל־פיזיק

 קערפערס. גאזארטיקע אלע אגרעגאט־צושטאנד פעסטן אין אויך
 אפא׳ געהעריקע די ווי מערנישט האבן דערצו באדארף מען

 ג$ר בא און דרוק הויכן זייער א אונטער זאלן וועלכע ראטן,
 גאז. דעם שטארק זייער צונויפדריקן טעמפעראטור נידעריקער

 וואסער* זויערשטאף, עלעמענטן, לופטארטיקע די בלויז נישט
 )קוילן־ גאזן צוזאמענגעזעצטע אויך נאר שטיקשטאף, שטאף,

 אזויער• זענען לופט( )אטמאספערישע גאז־געמישן און זויערס(
 פליסיקן אין לופטארטיקן דעם פון גערוארן איבערגעפירט באך

 ע ר א ב ע ז מ ו א יענע אבער זענען דורכדעם צושטאנד.
 געוויסן א אין און ר א ב ע ז איטלעכץ פאר געווארן קערפערם

 דער פון ענדערונג דערדאזיקער מיט "ממשותדיק". גאנץ זינען
 וועלכן מיט נימבוס, מיסטישער דער פארשווונדן איז געדיכטקייט

 פון וועזן דאס איינגעהילט ער פרי האט מיינונג אלגעמיינע די
 אויס ד^ך איבן וועלכע קערפערס, אומזעבארע אלם גאזן, די

 א זיין זאל נשמה־סובסטאנץ די וויבאלד ווירקונגען. זעבארע
 ״געבילדעטע״ פיל עד״היום נ^ך דערין גלויבן עס ווי — גאז

 פון אנווענדונג דורך געקאנט אויך דאך מען וואלט — מענטשן
 זי פארוואנדלען טעמפעראטור נידעריקער און דרוק שטארקן

 ״אויסגעהויכט״ ווערט וועלכע נשמה, די צושטאנד. פליסיקן אין
 אויפכאפן, געקאנט דאן מען וואלט שטארבן, פון מאמענט אין

 קאנ־ טעמפעראטור נידעריקער בא און דרוק הויכן זייער אונטער
 אלם פלעשל גלעזערן א אין אויפבאהאלטן און דענסירן

 30^36 ט״ יי ק י ם י ל פ ע כ ע ל ב ר ע ט ש מ ו ״א
 קאנדענסאציע און ^פקילונג ווייטערדיקער דורך .1מסת״1-1316)

 פ/יסי• די איבערצופירן געלוגגען, געמוזט אויך דאן עס וואלט
 לעת-עתה )נשמה-שניי(. צושטאנד פעסטן דעם אין נשמה קע

געלונגען. נישט עקספערימענט דערדאזיקער נאך איז ^בער
 ווי* נשמה. חיהשער דער פון אומשטערבלעכקייט
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 ״נשמה״ די װען אמתדיק, געװען װאלט אטאניזם דער באלד
 אײביקײטן, אלע אין געלעבט װײטער װאלט מעבטש פונם

 בנוגע אויך באהויפטן געמוזט דאסזעלביקע גאגץ נ?ען װאלט
 דער בנוגע לכל־הפחות חיות, העכערע די פון נשמה דער

 )מאל־ זויגחיות שטײענדיקע נאענטסטץ צום אים די פון נשמה
 בנוגע אויס זיך צײכנט מענטש דער מהמת וכדומה(. הינט פעס,

 א מיט אדער ארט נײעם א עפעם מיט נישט חיות דידאזיקע
 מערנישט נאר פונקציע, פסיכישער אײגנטימלעכער אים בלויז

 כיט טעטיקײט, גײססיקער דער פון גראד העכערן א מיט װי
 באזונ• אנטװיקלונג. פםיכישער פון מדרגה פולקאמענערער א

 העכער ן יי ז ט ס ו וו א ב דאס מענטשן פיל בא איז דערס
 אי* דער פון פעיקײט די חיות, ס׳רוב בא אײדער אנטװיקלט,

 פונדעםטװעגן זיין. תופס אוץ דעיקען פון דעען־אסאציאציע,
 גע־ ס׳איז ווי גרויס, אזוי נישט ווייט חילוק דערדאזיקער איז

 איידעד קלענער, סך א ער איז אלנםאלס ;אנגענומען וויינלעך
 און העכערע די צווישן אונטערשיד אנטשפרעכנדיקער דער

 אונטער־ דער איידער אפילו אדער נשמות, חיהשע נידריקערע
 דער פון שטאפלען טיפסטע און העכסטע די צווישן שיד

 מעיטשן די צו בכן שרייבט מען וויבאלד נשמה. מענטשלעכער
 פאר אנערקענען אויך דאס מען מוז טא "השארת־הנפש", אן
 אינדיװי• דער אין איבערצייגונג דידאזיקע חיות. העכערע די

 טאקע מען געפינט חיות די פון אומשטערבלעכקייט דועלער
צייט. נייער י און אלטער דער פון פעלקער פיל בא אויך

 מען װעלכע ראיות, די אט^ניזם. דעם פאר ראיות
 און השארת-הנפש, פארן יאר טויזנט צוויי זינט שויץ ברענגט
 פליסן איבערחזרן, איין אין עד־היום נאך מ׳האלט וועלכע
 אמת, פונט הברה דער צו שטרעבן פונם נישט ארויס ס׳רוב

 געפיל", פונט "באדערפעניש אזויגערופענעם פונם גיכער באר
 בדי דיכטונג. דער פון און פאנטאזיע־לעבן דעם פון ה, ד.
 אומשטערבלעכקייט די איז ווערטער, ה ט נ א ק מיט רעדן צו

 ם ע נ יי ר פארן דאנמע אומבאגריגדעטע אן נשמה דער פון
דער שכל". ן ש י ט ק א ר פ פארן פאסטולאט בלויזער א כל,ש

 ססג



 ״באדערפעניש טארבונדענע אים מיט דא־ס און שכל פראקטישער
 מיר מוזן וכדומה״ דערצײנג מאראלישער דער פרן געפיל, פונם
 אביעק־ און ערלעך װילן מיד װיבאלד זייט, א אן לגמרי לאזן
 אמת דעמדאזיקן װארן אמת; רײנעם דעם דערקעגען טיװ
 פון הילף דער מיט אלײן און אײנציק דערקענען מען קאן

 רײנעם פרן מםקנות קלארע לאגיש און באגרינרעטע עמפיריש
 דאסזעלביקע, זם ני א ט א דעם בנוגע דא אויך גילט עס שכל.

 געגגשטאבדן בלויז זענען בײדע ; ס ז י ע ט דעם בנוגע װי
 טראגםצענדענטאלן דעם פון דיכטונג, מיסטישער דער פון

וויסנשאפט. דער פון מסקנה שכלדיקע קײץ נישט אבעד ״גלויבן״,
 װעל• באווייזן, אײנצלנע די אנאליזירן נעמען מיר װעלן

 װעט הנפש, השארת אין אמונה דער פאר געבראכט ווערץ כע
 איז אלע די פון איינער קיין צומאל אז ארויסווייזן, זיך

 פאר־ ראיה איין קיין •, אויסגעהאלטן נישט וויסנשאפטלעך
 מיר וועלכע דערקענטענישן, קלארע די מיט נישט זיך טראגט

 פיזיא• דער דורך געווונען יארצענטליקץ לעצטע די אין האבן
 דער אנטוויקלונגס-טעאריע. דער און פסיכאלאגיע לאגישער

 האט בורא פערזענלעכער א אז באווייז, טעאלאגישער
 איז נשמה, אומשטערבלעכע אן מענטש דעם אין אריינגעהויכט

 די אז באווייז, קאסמאלאגישער דער מיטאס. רייגער
 פון דויער אייביקן דעם פארלאגגט װעלט־ארדענונג״ "זיטלעכע

 דער דאגמע. אומבאגרינדעטע איז נשמה, מענטשלעכער דער
 באשטימונג״ ״העכערע די אז בא־וייז, טעלעאלאגישער

 אומ׳ זיין פון אויסבילדונג פולע א פאדערט מענטש פונם
 א אויף רוט וועלט, יענער אויף נשמה ערדישער שלמותדיקעד

 דער אז באווייז, ר ע ש י ל א ר א מ דער אנטראפיזם. פאלשן
 זאל דאזיין ערדישן פון ווונטשן אומבאפרידיקטע די און דוחק
 "אויסגלייכנדי- אץ דורך ווערץ באפרידיקט וועלט יענער אויף
 גארנישט. ווייטער ווונטש, פרומער א איז גערעכטיקייט", קער
 הנפש השארת־ אין גלויבן דער אז באווייז, עטנא/אגישער דער

 אלע פאר איינגעביירענער, אן איז גאט אין ווי אזוי פונקט
 נ- א דער טעות. בפירושער א איז אמת, געמיינזאמער מענטשן
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 "פשוט, א ־ אלם נשמה די אז באווייז, ר ע ש י ג $ ל א ט
 פאר" נישט אופן בשום קאן װעזן״ אומטיילבאר און רוחניותדיק

 אויפ״ פאלשער גאנץ א אויף רוט טויט, מיטן צוזאמען שווינדץ
 ספיריטו־ א איז ער ;דערשיינונגען פסיכישע די פון פאסונג

 ״באװײזן ענלעכע אנדערע און די אלע טעות. אליסטישער
 דער דורך זענען זיי ;אפ בכן פאלן אטאניזם" דעם פאר

אפגעשפארט. דעפיניטיוו קריטיק זויסנשאפטלעכער
 גע׳ אויבן האבן מיר אטאניזם. דעם קעגן באורײזן

 קיין לחלוטין האבן אטאניזם, פארן באווייזן אלע די אז זען,
 ענין דאזיקץ פון באדייטונג הויכער דער צוליב נישט. יסוד
 די בקיצור יעצט צונויפצושטעלן צוועקמעסיק גאנץ זיין וועט

 ם. ז י נ א ט א קעגן באווייזן באגרינדעטע גוט וויסנשאפטלעכע,
 די אז אונז, לערנט באוויין פיזיאלאגישער דער

 העכערע די פון נשמה די ווי אזוי פונקט נשמה, מענטשלעכע
 נאד וועזן, אימאטעריעל זעלבשטענדיק, קיין נישט איז חיות,

 ;מוח״פונקציעם פון סכום א פאר באגריף קאלעקטיווער דער איז
 זע• לעבנס־טעטיקייטן, אנדערע אלע ווי טעטיקייטן, דידאזיקע

 פאלן און פר^צעסן פיזיקאליש־כעמישע פון אפהענגיק נען
 " י ג א ל א ט ס י ה דער סובסטאנץ־געזעץ. דעם ארונטער בכן

 פארוויקלטן העכסט דעם אויף זיך שטיצט באווייז שער
 אין אז אונז, לערנט און מוח דעם פון בוי מיקראסקאפ-שן

 "עלעמענטאר־ אמתע די מיר האבן גאנגליען־קעמערלעך די
 ר ע , א ט נ ע מ י ר ע פ ס ק ע דער נשמה״. דער פון ארגאנען

 נשמה־טעטיקייטן באזונדערע די אז אונז, איבערצייגט באווייז
 זענען און מוח־טיילעכלעך באזונדערע אין לאקאליזירט זענען

 מוח׳ דידאזיקע ווערן צושטאנד; נארמאלן זייער פון אפהענגיק
 ספעציעלע זייער דערמיט אויך זיך פארלעשט צעשטערט, טיילן

 "דענק־אר* די בנוגע דאסדאזיקע גילט איבערהויפט פונקציע.
 לעבן". גייסטיקן "פון מכשירים צענטראלע איינציקע די גאנען",

 פיזיאלאגישן אונזער משלים איז באווייז פאטאל^גישער דער
 )שפראך־צענטער, מוח־קעמערלעך באשטימטע ווען באווייז;

 קראנקייט, דורך צעשטערט ווערן שמיעה־ספערע( ראיה׳ספערע,
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 די הערן(; זען, )יעדן, ארבעט זייער אויך פארשווינדט דאן
 פיזי^לאגישן אנטשיידנדיקן דעם אויס דא פירט גופא נאטור

 פירטפארביי באווייז אנטאגענעטישער דער עקספערימענט.
 אינדיווידו- דער פון פאקטן אוממיטלבארע די אויגן אונזערע פאר

 קינדער־ די ווי זעען, מיד נשמה; דער פון אנטוויקלונג עלער
 פעיקייטן; באזונדערע אירע ביסלעכווייז אנטוויקלט נשמה שע
 אין ברענגט און ווייטער זיך צעבליט יונגל פונם נשמה די

 גרייז־עלטער דעם אין פירות; צייטיקע אירע עלטער מענלעכן
 צוליב נשמה דער פון אטראפיע ביסלעכווייזע א איין טרעט

 ־ ע נ ע ג א ל י פ דער מוח. פון דעגענעראציע זקנותדיקער דער
 אויף פאלעאנט^לאגיע, דער אויף זיך שטיצט באווייז ער ש טי

 מוח; פון פיזיאלאגיע און אנאטאמיע פארגלייכנדיקער דער
 װיסג״ דידאזיקע באגרינדן דערגאנצוגג קעגנזייטיקער זייער אין

 אויך )ובכן מענטש פון מוח דער אז זיכערקייט, די שאפטן
 ם א גז נ לא ארויסאנטוויקלט זיך האט נשמה( די פונקציע, זיין
 נאך ווייטער און זויגחיות די פון מוח פונם בהדרגהדיק און

. רוקנביין־חיות. נידריקערע די פון■ אראפצו'
 אונטערזוכונ־ פריערדיקע די אילוזיעס. אטאניסטישע

 רע׳ אנדערע פיל דורך ווערן דערגאנצט קאנען וועלכע גען,
 אז אויפגעוויזן, האבן וויסנשאפט, מאדערנער דער פון זולטאטן

 ; אומבאגרינדעט לגמרי איז השארת־הנפש וועגן דאגמע אלטע די
 פון עגין קיין יארהונדערט \צ־טן אין זיין נישט מער קאן זי

 פון געגנשטאנד א בלויז נייערט פארשונג, וויסנשאפטלעכער
 שכל" ריינעם פון "קריטיק די ן. ב י ו ל ג טראנסצענדעגטאלן

 גלויבן, הויכגעשעצטער דערדאזיקער אז אויף, אבער ווייזט
 פונקט ן, ב י ו ל ג ר ו א ריינער דער איז באטראכט, ליכט באם
 אין גלויבן פארבונדענעם אים מיט אפט דער ווי אזוי

 מילי^נען עד־היום נאך האלטן אט אוץ ג^ט". "פצרזענלעכן
 אומגעבילדעטע נידריקערע, די פון בלויז נישט — ״גלויביקע״

 בילדונגם־ העכסטע און דעכערע די פון נ^ר פאלקס־מאסן,
 קנין, טייערסטן זייער פאר אבערגלויבן דעמדאזיקן — קרייזן

 ארייג- זיין נוטיק בכן וועט עם אוצר". ,קאניטבארן זייער פאר
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 םמרגונדענעם דערמיט דעם אין טיפער עטװאס נאך צידרינגען
 אונ• װערט װירקלעכן זײן אונטערציען און פארשטעלונגס־קרײז

 דעם פאר ארױםװײזן זיך װעט דאן פראבע. קריטישער א טער
 אײנבילדת/ אויף רוט װערט יענער אז קריטיקער, אביעקטױון

 דעגקען. קאנסעקרענטן ארן אורטײל קלארן אין מאנגל אויף
 ״ י ט ס י נ א ט ״א דידאזיקע אויף זיין מװתר דעפיניטיװע דאס

 ערלעכער און פעםטער מײן לױט װעט עס״ י ז ו איל ע ש
 שמערצ- קײן מענטשהײט דער פאר באטײטן נישט איבערצײגונג

 • גע פאזיטױו אומשאצבאר אן אדרבה נײערט אבדה, פולע
ם, נ י װ

 פעסט זיך האלט ״געפילס־באדערפעניש״ מענטשלעכע דאס
 אין ראשיה טעמים, צװײ צוליב השארת־הנפש פרן גלויבן אן

 יענער אויף לעבן צוקונפטיק בעסער א אויף האפגונג דער
 זיך װידערזען אויף האפענונג דער אין צװײטנס און װעלט,

 האט טויט דער װעלכע פריינט, אדער קרובים טײעדע די מיט
 אנטשפרעכט האפענונג ערשטע די אװעקגעריסן. דא אונז פון

 סוביעק• צומאל איז װעלכעס פארגעלטונגס־געפיל, נאטירלעך א
 תוכן. יעדן אן עם איז אביעקטיוו אבער בארעכטיקט, טיוו
 דע- אומצייליקע די פאר אנטשעדיקונג אויף טענות ה$בן מיר

 דא־ ערדישן דאזיקן פון דערפארונגען טרויעריקע און פעקטן
 אדער אויסזיכט רעאלע שום קיין דערויף באזיצנדיק נישט זיין,

 איי- אן פון דויער אומבאגרעגיצטן אן פארלאנגען מיר ערבות.
 און תענוגים בלויז געניסן זאלן מיר וועלכן אין לעבן, ביק

 די ווייטיק. און צער שום קיין פון וויסן נישט און פרייד,
 "גליקזעליקן דאזיקן איבערן מענטשן ס׳רוב פון פארשטעלתגען

 אויס־ און טשעקאװע העכסט זענען וועלט״ יענער אויף <עבן
 ,,רוחניותדיקע די איז זיי לויט וואס דערמיט, שוין טערליש

 פון פאנטאזיע די תענוגים. גשמיותדיקע גאנץ פון נהנה נשמה"
 יענערוועלטיקע די זיך געשטאלטעט פערזאן גלויביקער יעדער

 אמעריקא• דער ווונטשן. פערזענלעכע זיינע לפי הערלעכקייט
 אזוי האט שילער ם ז י נ א ט א וועמעס אינדיאנער, נישער

̂ 330^658150116101611^1326״ זײן אין געשילדערט אנשוילעך
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 יאגד׳ הערלעכסטע די גן־עדן זײן אין געפינען צו האפט
 עס״ דער בערן; און בופלאקסן פיל אומגעהױער מיט אוצרות,

 אן מיט אײז־פעלדער זונבאשטראלטע ד^רט דערװארט קימאס
 א״9 אבדערע און ראבן אײזבערן, פון שפע אומדערשעפלעכער

 זיין זיך געשטאלטעט סיגנאלעזער מילדער דער לאר׳חיות;
 גן־ װונדערבארן דעם צו אנטשפרעכנדיק גן־עדן יענװעלטיקן

 ;װעלדער און גערטנער הערלעכע זײנע מיט צײלאץ עדן׳אינזל
 שטיין אים זאלן צײט יעדער צו אז אויס, זיך נעמט ער נאר

 קאק^ס־ פון קורי, און רײז פון מעגגעס אומבאגרעניצטע גרײט
 איז אראבער מאכמעדאנישער דער פיררת; אנרערע און גיס

 בלומענ׳ אויס זיך שפרײטן גן־עדן זיין אין אז איבערגעצײגט,
 קי׳ פ-ן דורגעריזלט זענען װעלכע גערטנער, שאטנדיקע רײכע,

 דער מײדלעך; שענםטע די מיט באפעלקערט און קװאלן לע
 א טעגלעך דאדט דערװארט סיציליע אין פישער קאטוילישער

 אײבי־ און מאקאראן, פײנסטן דעם און פיש טײערע פון שלל
 צו טעגלעך נאך האפט ער װעלכע זינד, אלע פאר מחילה קע

 צפון־ עװאנגעלישער דער ;לעבן אײביקן אינם אויך באגײץ
 קאטעדרא• גאטישער אומגעהױערער אן אויף האפט אײראפעער

 לויב־געזאנגען ״אײביקע זיך צעקלינגעץ עס װעלכן אין לע,
 גלויבי־ יעדער בקיצור, חיילות״. הימלישע די פון האר צום
 פוץ המשך דירעקטן א לעבן״ ״אײביקן זײן פון דערװארט קער
 באדײטנדיק א אין נײערט דאזײן, ערדישן איגדיװידועלן זײן

אויפלאגע״. פארבעסערטער אין ״פארגרעסערטער
 דורכויס די װערן באטאנט דא נאך מוז באזונדערס

 ־ ט ס י ר ק פונם אנשוױנג • גרונט מאטעריאליסטשע
 דער מיט פארבונדן ענג איז װעלכע ם, ז י נ א ט א ן כ ע ל

 שילדערן עס ווי לויט המתים״. ״תחית פון דאגמע אומזיניקער
 גײעץ קינסטלער, בארימטע םון אײל״געמעלן טויזנטער אונז

 ״װידערגעבוירעבע זײערע מיט גופים״ ״אויפגעשטאבענע די
 אין דא ווי שבאצירן, אזוי פונקט הימל אין אויבן נשמות״

 אויגן, זײערע מיט גאט זעען זײ ערד; דער פון יאמערטאל
 לידער זיגגען זײ אויערן, זײערע מיט שטים זײן הערן זײ
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 די בקיצור, װ. אז. א. קעלן זייערע מיט וועגן עובד זיץ פון
 אזוי פונקט זענען גץ־עדן קריסטלעכן פון באוווינער מאדערנע

 מיט אויסגעשטאט אזוי פונקט נשמה, און גוף פון טאפל־וועזנס
 אדינס אין אבות אונזערע ווי לייב, ערדישן פון אברים אלע
 ארא־ און טערקן ״אומשטערבלעכע״ די ווי (,* וואלהאלא בא זאל
 אלטגריכישע די ווז גן־עדן־פארק, ליבלעכן מאכמעדס אין בער

 בעת אלימפ, אויפן טיש צעאוםעס בא העלדן און האלבגעטער
אמבראזיע. און נעקטאר פון געניסן זיי

 באכן העלדן ע#ר װוינ^רט צ ק׳עדן, 8 — מיט^לאגיע גערמאנישע *(

)איבערז.( טייט.

 ב^ך לעבץ״ "אייביקע דאסדאזיקע זיך מען מעג אבער
 דויער זיין אין דאסזעלביקע פארט מוז אויסמ^לן, הערלעך ווי

 אן !״ "אייביק ;שויץ פשיטא א און זיין לאנגווייליק אומענדלעך
 איניי־ אלץ פירן צו אנטוויקלונג ווייטערדיקער אן איבעררייס,

 טיפ• דער עקזיסטענץ! אינדיווידועלע אייביקע דידאזיקע נעם
 רו־זוכע• אומזיסטע דאס ײד״, "אייביקן וועגן מיטאס זיניקער

 דעם אויפקלערן אונז קאן אהאסווער אומגליקלעכן פוגם ניש
 מיר וואס בעסטע, דאס לעבן״ן ״אײביקן מין אזא פון ווערט
 גע־ בעסטן אונזער לויט טיכטיקן, א נ^ך ווינטשן זיך ק^נען

 פון פרידן אייביקער דער איז לעבן, $נגעווענדטן גוט וויסן
 !״ ן ד י ר פ ן ק י ב יי א ם ע ד ס י א ק נ ע ש האר, קבר:

 געא־ די קען וועלכער מענטש, געביאדעטער יעדער
 נאב־ האט וועלכער אוץ צייט־רעכענונג, ע ש גי א ל

 דער אין יארמיליאנען פון ריי לאנגער דער וועגן געטראכט
 מודה אורטייל אביעקטיווץ בא מוז ערד־געשיכטע, ארגאנישער

 איז לעבץ״ "אייביקץ וועגן געדאנק באנאלער דער אז זיין,
 ט, ם יי ר ט הערלעכער קיץ נישט מענטש בעסטן פארן אפילו

 דוחק ווי מערנישט ג. נ ו א ר ד מוראדיקע א פארקערט, נייערט,
 דאסדאזיקע קאן דענקען ק^נסעקװעגטן און אורטייל קלארן אין

באשטרייטן.
 פארן טעם בארעכטיקטן אמיינסטן דעם און בעסטן דעם
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 לעבן״ ,אײביקן אין מ׳װעט אז האפענונג, די גיט אטאניזם
 פרײגט, און נאענטםטע טײערע די מיט זען קאנען זיך װידער

 דער אויף ד$ אונז האט גורל אכזריותדיקער דער װעלכע מיט
 װײזט גליק כלומרשטע ד^סדאזיקע אויך אבער צעשײדט. ערד
 אילוזיע; הוילע אלס ארויס באטראכטונג נענטערער בא זיך
 אויס״ דער דורך פארטונקלט שטארק עס װערט אלנםאלס און

 אנגענעמע װײניקער אלע די באגעגענען צו דארטן אויך זיכט,
 באטריבט האבן װעלכע שונאים, איבערדריסיקע און באקאנטע

דאזײן. אוינזער
 גלויביקע די אויך פארשאםט שװעריקײטן אומלײזבארע

 איר ן ו פ סטאדיום װעלכן אין פראגע, די אטאניסטן
 אפגע־ די זאל אנטװיקלונג אינדיװידועלער

 די זאלן צי לעבץ״? ״אײביק איר פירן וױיטער נשמה שײדטע
 אונ־ איטוויקלען, נשמה זײער הימל אין ערשט נײגעבוירענע

 דערציט װעלכער קױם״ פארן ״קאמף הארטן דעמזעלביקן טער
 טאלאנטפולע דאס ז^ל צי ערד? דער אויף דא מענטשן די

 מלחמה, פון מאסן־מארד דורכן קרבן א פאלט װעלכעס ױנגל,
 אומאויסגעגוצטע רײכע, זײנע װאלהאלא אין ערשט אנטװיקלען

 קינדיש שוואכער, גרייזגראער, דער זאל כשרונות. גײסטיקע
 אנגעפילט מאן רײםער אלם האט װעלכער זקן, געװארענער

 לעבן אײביק װײטער מעשים, זײנע פון רום מיטן װעלט די
 צו• נעמען גאר זיך ער זאל אדער גײסט? אטראפירטער אלס
 די אבער װען בלי־צושטאנד? פריערדיקן אין אנטװיקלען ריק

 פאר• לעבן װײטער זאלן אלימפ אויפן נשמות אומשטערבלעכע
 פאר אויך איז דאן וועזגס, ע ק י ד ת ו מ ל ש אלס ױנגערט

 פערזענלפכקײט דער פון אינטערעס און רײץ דער זײ
פארשװונדןן לגמדי

 אויס הײנט אונז זיך װײזט אומכאגרינדעט אזוי פונקט
 װעגן מיט$ס אנטראפיסטישער דער הישר שכל פרץ ליכט אין

 מעגטש- אלע פון צעטײלונג דער װעגן משפט״, ״לעצטן דעם
 בא־ איז אײנע װעלכע פון מחנות, צװײ אויף נשמות לעכע

 די צו אנדערע די גףעדן, פון פרײדן אײביקע די צו שטימט
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 פערזענלעכן א פץ דאס און — גיהנום אין עגויים אייביקע
 דער׳ דאך האט ליבע"! פון פאטער "דער איז וועלכער גאט,

 באדינגונגען די ״געשאפן״ גופא אלפאטער ליבנדיקער דאזיקער
 ס׳האבן וועלכע אונטער צופאסונג, און ירושהדיקייט דער פון
ט י ו נ געמוזט זיך בר־מזלען גליקלעכע די זייט איין פון

 מיוחסים, שטראפלאזע צו אנטוויקלען ז יי וו ר ע ק י ד נ ע וו
 עלנטע און ארעמע אומגליקלעך די זייט אנדער דער פון

 פארשאל• שטדאפווערטיקע צו — נויטווענדיקערווייז אזוי פונקט
נפשות. טעגע

 פאג* בונטע אומצייליקע די פון פארגלייכונג קריטישע א
 פון אומשטערבלעכקייטס־גלויבן דער וואס טאזיע־שאפונגען,

 זינט ארויסגעברענגט האט רעליגיעס און פעלקער פארשידענע
 מערק* דאס אויגן אונזערע פאר אויס שפרייט יארן, הונדערטער
 ברייטערע אויף אינטערעסאנטע, הויך א בילד; ווירדיקסטע

 שאפונגען דידאזיקע פון שילדערונג געשטיצטע מקורות־שטודיען
 זיינע אין א ד א אב וו ס אדאלבערט געגעבן אינז האט

 (.1897) אמונה״ פון "געשטאלטן און (1866) ״נשמה-שגעון״ ווערק:
 פון ס׳רוב אויסווייזן נישט אונז זיך זאלן עם אומזיניק ווי

 מיט פארן אלע נישט זיך זאלץ זיי זיי ווי מיטץ, דידאזיקע
 קעגנווארט, דער פון נאטור־דערקענטעניש פארגעשריטענער דער

 און ראליע וויכטיקע העכסט א עד־היום נאך פארט זיי שפילן
 גרעם• די שכל" ריינעס פון "פאסטולאטן אלם אויס דאך איבן

 און יחידים די פון לעבנס־אנשויונגען די אויף השפעה טע
פעלקער. פון גורלות די אויף

 פון פילאזאפיע ספיריטואליסטישע און אידעאליסטישע די
 הערשנ־ דידאזיקע אז זיין, מודה געווים וועט קעגנווארט דער
 אומשטערבלעכקייטס־ דעם פון פארמען מאטעריאליסטישע דיקע

 אויף אז באהויפטן, וועט זי און אומבאגדינדעט, זענעץ גלויבן
 וועגן פארשטעלונג געלייטערטע די ארייגטרעשן מוז $רט זייער

 אדער אידעע פלאטאנישער א וועגן נשמה*וועזן, רוחניותדיקן א
 דידאזיקע מיט אבער נשמה־סובסטאנץ. טראנטצענדענטאלער א

 נאטור, רעאליסטישע די קאן פארשטעלונגען ממשותדיקע נישט
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 נישט נישט באפרידיקן זיי ;אויפטון גורנישט לחלוטין אנשויוגג
 די נישט פארשטאנד, אונזער טון קויזאליטעטס־באדערפעניש דאס

 וואס אלצדינג, צונויף מיר נעמען געפיל. אונזער פון ווונטשן
 קאסמאלאגיע און פסיכ^לאגיע אל$גיע,3אנטרא פארגעשריטענע

 ם, ז י נ א ט א דעם בנוגע אויף ווייזן קעגנווארט דער פון
 אמונת "די מסקנה: באשטימטעד דער צו קומען דאן מיר מוזן
 דורך אפגעפרעגט איז וועלבע דאגמע, א איז השארת-הגפש אין
 נאטור" מ§דערנער דער פון דערטארונגס׳פללים זיכערסטע די

וויסנשאטט".



האפיטל צררעלפטע דאם

סרבסטאנץ־געזס דאס
 • קאס דעם איבער ס ע י ד ו ט ש מאניסטישע

 פון ג נ ו ט ל א ה ר ע ד גרונטגעזעץ. ן ש י ג א ל א מ
 ט יי ה נ יי א ע. י ג ר ע נ ע און ע י ר ע ט א מ ר ע ד

ץ. ג א ט ס ב ו ס ר ע ד פוץ ט יי ק י נ יי א יי ר ד און

 בא• נאטור־געזעץ אלצכוללדיקן און העכסטן דעם פאר
 און אמתע דאס עץ, ז ע ג ־ נץ א ט ס ב ו ס דאס איך טראכט

 זיין גרונטגעזעץ; שע י ג א ל א מ ס א ק איינציקע
 טאט גייסטיקע גרעסטע די איז פעסטשטעלונג און אנטדעקונג

 נאטור-גע• אנדערע אלע וויפל אויף יארהונדערט, טן\-1צ פון
 ב• ו "ס באגריף דעם אונטער משועבד. אים צו זענען זעצן

 אלגעמיי• העכסטע צוויי אויף איך פאס ץ" ע ז ע ג ־ ץ נ א ט ס
 דאס עלטער, און אבשטאם פארשידענעם פון געזעצן נע

 און שטאף" פון "דערהאלטונג וועגן געזעץ כעמישע עלטערע
 פון "דערהאלטונג וועגן געזעץ פיזיקאלישע יונגערע דאס

 עקזאקטער דער פון גרוגטגעזעצן צוויי דידאזיקע אז קראפט".
 פאר זיך וועט אומצעשיידבאר, בעצס זענען נאטורוויסנשאפט

 באמת און ;זעלבסטפארשטענדלעך גאנץ ארויסזוייזן לעזער פיל
 דערזעלביקער צו נוטה נאטורפארשער היינטיקע ס׳רוב זצנען

 פונ• דידאזיקע ווערט זייט צווייטער דער פון אבער אנשויונג.
און באקעמפט, שטארק היום עד־ נאך איבערצייגונג -אמענטאלע
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 קודם׳ דערפאר מוזן מיר ווערן. דערוויזן ערשט יעדנפאלס מוז
געזעצן. באזונדערע ביידע די אויף בליק קורצן א ווארפץ כל

 װעגן )$דער שט$ף. פץ דערהאלטרנג ררעגן געזעץ
 (.1789 לאווואזיע, מאטעריע", דער טון "קאנסטאנץ דער

 ם ע ד ן א פילט ס א וו ף, א ט ע פוגם סכום דער
 עפעס ווען אומפארענדערלעך. ז י א ם, י ו ר ט ל ע װ
 פארם; זיין אום נאר ער בייט כלומרשט, פארשווינדט קערפער א

 פאר• דורך זיך זיי פארוואנדלעץ פארברענט, װערן קוילן װען
 קוילנ• גאזיקער אין לופט דער פון זויערשטאף מיטן בינדונג
 זיין גייט וואסער, אין צעגייט צוקער שטיקל א ווען ;זויערע
 די בייט אזוי פונקט איבער. ■ פליסיקער א אין פארם פעסטע
 אנט־ צו שיינט עס בעת אום, פארם איר ווי מערנישט נאטור
 ווערט רעגנט, עם למשל, בעת, נאטור־קערפער־, נייער א שטיין
 טראפנאר־ אין פארוואנדלט לופט דער פון וואכער־דאמף דער

 די זיך פארבינדט זשאווערט, אייזן דאס ווען פארם־, טיקער
 מיטן און וואסער מיט מעטאל פונם שיכט אויבערפלעכלעכע

 זשאווער. אזויערנאך בילדעט און לופט דער פון זויערשטאף
 אנט• ס׳זאל אז נישט, מיר זעען נאטור דער אין אינערגיץ

 אינ־ ־, מאטעריע גייע א עפעס װערן ״באשאפן״ אדער שטיין
 פאר־ זאל מאטעריע פאראנענע אז נישט, מיר געפינען ערגיץ

 דערפארוגגס־ דערדאזיקער לאיבוד, גיין אדער ווערן שווינדן
 גרונטגעזעץ אומדערשיטערלעכן ערשטן פארן היינט גילט פלל
 פון הילף דער מיט צייט יעדער צו קאן און כעמיע דער פון

 האט באווייז דעמדאזיקן ווערן. באוויזן אוממיטלבאר ג א וו דער
 פראנצויזישער בארימטער דער דורכגעפירט מאל ערשטן צום

 נאטורפארשער, אלע זענען היינט ע. י ז א ו וו א ל כעמיקער
 דענקענדיקן מיטן באשעפטיקטט יארנלאנג זיך האבן וועלכע

 אין איבערגעצייגט פעסט אזוי נאטורדערשיינונגען, פון שטודיום
 וואלטן זיי אז מאטעריע, דער פון קאנסטאנץ אבסאלוטער דער

ד:רפון. היפוך דעם פארשטעלן געקאנט נישט כלל שוין יך1
 אדער קראפט דער פץ דערהאלטונג ורעגן געזעץ

 מייער, ראבערט ענערגיע", דער פון "קאנסטאנץ דער וועגן
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 ר ע ד $ ם פ א ר ק ר ע ד פון סכום וער (.1842
 יי• ש ר ע ד ע ל א ט ק ר י װ א ב ע כ ל ע וו ע, י ג ר ע נ ע
 ־ ר א פ מ ו א ז י א ם, י ו ר ט ל ע װ אין ן ע ג ג ו נ
 פאר• צוג, דעם שלעפט לאקאמ^טיוו דער בעת ך. ע ל ר ע נד ע

 וואסער־דאמף דערהיצטן דעם פון שפאן־קראפט די זיך וואנדלט
 באוועגונג; מעכאנישער דער פון קראפט לעבעדיקעד דער אין

 שאל• די ווערן לאקאמאטיוו, פונם פייף דעם חערן מיד בעת
 אונזער צו איבערגעגעבץ לופט באוועגטער דעו־ פון וויבראציעס

 איבער זיי גייען געהער׳ביינדלעך די דורך אין אויער־פייקל
 די דורך דארטן פון און אויער אינערלעכץ פון לאבירינט אין

 וועלכע גאנגליען־קעמערלעך, אקוסטישע די צו געהער־נערוון
 מוח־ אונזער פון שלייפן־לאפן די אין שמיעה־ספערע די בילדן
 אונזער פון געשטאלטן פון שפע ווונדערבארע גאנצע די קארע.

 זו• אומגעוואנדלט ווי מערנישט תוך לעצטן אין איז ערדקויל,
 טעכניק הייבטיקע די ווי באקאנט, אלגעמיין ס׳איז נעבליכט.

 פאר־ קעגנזייטיק פארוואנדלען צו מיטלען, די דערגרייכט האט
 באוועגונג, מעכאנישער אין ווארימקייט :נאטורקרעפטן שידענע

 וו. א. א. ליכט אויף ווידעד די עלעקטריציטעט, אויף באוועגונג
 טע• איז װעלכע עגערגיע, פוץ נג ו ט עם מ ס י ו א גענויע די

 אריך אז אויפגעיויזן, האט פארוואנדלונג, דערדאזיקער בא טיק
 דאזיקן פון אגטדעקונג גרויסער דער צו קאנסטאנט. בלייבט זי

 דערנענ- שטארק געהאט שוין זיך האט פאקט פינדאמענטאלן
 פול• באך, אין ר ה א מ ך י ר ד י ר ם 1837 י$ר אין טערט

 דער 1842 יאר אין ארויסגעזאגט אים האט קלאר שטענדיק
 אומאבהענגיק ; ר ע י א מ ט ר ע ב א ר דאקטאר היילבארנער

 צו געקומען ץ ל א ה מ ל ע ה ן א מ ר ע ה אויך איז אים פון
 שפע׳ יאר פעף אין ;5ריגצי3 דאזיקץ פרן דערקעגמעגיש דער
 און אגירענדבארקייט אלגעמיינע זיין אויפגעוויזן ער האט טער

 היייט ק. י ז י פ דער פון געביטץ אלע אויף פרוכטבארקייט
 דאסדאזיקע אז זאגן, זיכערקײט מיט געקאנט שוין מיר װאלטן
 ע, י ג א ל א י ן י פ דער פון געביט דעם אויך באהערשט געזעץ

 דעם. אגטקעגן ויען _ פיזיקן״ ״ארגאנישער דער פון ז^ ד.
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 װי• דער פון ביאלאגן פארביסענע די אפאבירט נישט װאלטן
 דואליסטיש-ספיריטואליסטישע די אויך װי שול טאליםטישער

 ״גײסטיקע עציפישע2ם די אין זעען דידאזיקע פילאזאפן.
 ענערגיע• דעט ״פרײע׳/ פון גרופע א מענטש פונם קרעפטן״

 דידז^זי״ ;קראפט־דערשײנונגען ארנטעדגעװארפענע נישט געזעץ
 דער אויף קרדט־פל זיך שטיצט אויפפאסוגג דואליסטישע טע

 אויבן, געזען שױן האבן מיר װילנס׳פרײהײט. דער פרן דאגמע
 די האט צײטן לעצטע די אין ארמבאגריבדעט. איז הנזזה איר אז

 און ט״ פ א ר ״ק פרן באגריפן די פונאנדערגעטײלט פיזיק
 איז באטראכטוגגען אלגעמײנע אונזערע פאר ע״ן גי ר ע נ ״ע

גלײכגילטיק. גאנץ אונטערשײדונג דידאזיקע
 אוינזער אין סובסטאנץ-געזעץ. דעם פץ אײנהײט

 פעם׳ די ראליע װיכטיקע א שפילט װעלטאנשױונג מאניסטישעד
 גררנט״ קאסמאלאגישע גרויסע בײדע די אז איבערצײגוגג, טע

 דערהאלטונג דער װע;ן גרוגטגעזעץ כעמישע דאס :טעאריעס
 דער- דעד װעגן גרונטגעזעץ פיזיקאלישע דאס אזן שטאף פונם

 פאר׳ אומשײדבאר זיך מיט זענען קראפט, דער פון האלטונג
 פארײ• אינערלעך אזוי פונקט זענען טעאריעס בײדע •, פזנדן
 ט פ א ר ק און ף א ט ש אביעקטן, בײדע זײערע ווי ניקט,

עב מ א ד נ ו פ דידאזיקע ענערגיע(. און מאטעריע )אדער
 מא״ פיל זיך װײזט געזעצן בײדע פון ט יי ה נ ײ א ע ל א ט

 גאנץ א פאר אויס פילאזאפן און נאטררםארשער ניסטישע
 נוגע נאר זענען בײדע מחמת זאך, זעלבסטפארשטענדלעכע

 אביעקט, דעמזעלביקן אוץ אײן םוין זײטן פארשידענע צװײ
 באך אנשרײנג דיד^זיקע דאט פונדעסטװעגן ;ס״ א מ ס א ״ק פון

 ווערט, זי אבערקענונג. אלגעמײנע די דעדגרײכט נישט װײט
 פיילא- דואליסטישער דער דורך באקעמפט ענערגיש אדרבה,
 פסיכ$• פאראלעליסטישער ארן בי״אלאגיע װיטאליסטישער זאפיע,

 םטן, מאנ !()אומקאבסעקװעבטע פיל דורך אפילו יא, לאגיע;
 ״באװוסטזײץ״ אינם קעגן־באװײז א געפיבען צר גלויבן װעלכע
 אין אויך אדער טעטיקײט, גײטטיקער העכערער דעד אין אדער

לעבן״. ״גײסטיקן פרײען פון דערשײנונגען אבדערע
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 בא* פונדאמענטאלע די ספעציעל גאנץ בכן באטאן איך
 אויס־ אלס סובסטאנץ־געזעץ ן עכ טל יי זז אײנ פונם דייטוגג

 באגריפ־ צוויי ע י; פון צוזאמענהאנג אומשיידבארן פון דרוק
 געזעצן דידאזיקע האט מען אז געזעצץ. פונאבדעדגעטיילטע לעך

 ארויס דרינגט אייגהייט, זייער א־ן אנגעגומען נישט לכתחילה
 די גלייכצייטיק. נישט אנטדעקט זיי מ׳ד־^ט וואט דעדפון, שוין

 עד־היום נאך ווערט וועלכע גרונטגעזעצן, ביידע פון איינהייט
 גאטורפארשער איבערצייגטע פיל דריקן באקעמפט, אפט זייער
 דערהאלטונג דער וועגן "געזעץ באצייכענונג: דער מיט אויס

 קירצערן א האבן צו כדי שטאף". דעם און קראפט דער פון
 פון פונדאמעגטאלן, דאזיקן פארן אויסדרוק באקוועמערן און
 מיט שויץ איך האב באגריף, צוזאמענגעשטעלטן ווערטער צען

 דאס אנצורופן עס פארגעשלאגן, צײײק צייט לענגערער א
 ״קאםמאלאגישע דאס אדער ץ״ ע ז ע ג ־ ץ נ א ט ס ב ו ״ס

(.14 ז. ,1892 )מוניזם, גרונטגעזעץ"

 וועלכער דענקער, ערשטער דער סרבסטאנץ־באגריח.
 מאנים• ריינעם דעם וויסנשאפט דער אין אריינגעפירט האט

 פונדאמעיטאלן זיין דערקענט און ״סובסטאנץ־באגריף״ ץ ש י ט
 ;א ז א נ י פ ש ברוך פילאזאף גרויסער דער געווען איז באטייט,

 יאר אין טויט, זיין נאך קורץ דערשינען איז הויפט-ווערק זיין
 פאלט וועלטבאנעם סטישן פאנטע גרויסארטיקן זיין אין .1677

 מיט קאסמאס( )אוניווערס, וועלט פון באגריף דער צונויף
 ריינסטער דער איז דאם ;ט א ג באגריף אלצכוללדיקן דעם
 לויטערסטער דער צוגלייך און ם, ז י נ א מ שכלדיקסטער און
 • י נ ו א דידאזיקע ם, ז י ע ט א נ א מ אבסטראקטטטער און

 געטלעכע דאסדאזיקע אדער ווערסאל־סובסטאנץ
 אמת- זיין פון זייטן פארשידענע צוויי אונז ווייזט וועלט־וועזן

 • ר ע ט א מ די : ן ט ו ב י ר ט א עיקרדיקע צוויי מהות, דיקן
 סובסטאנץ- אויטגעשפרייטער אנטופיק )דער ע י

 " נ ע ד אלצארומנעמענדיקע )די ט ס יי ג דעם און ף( א ט ש
 וועלכע גילגולים, אלע סובסטאנץ־ענערגיע(. ע ק י ד נ ע ק

 קומען סובסטא־ץ־באגריף, דער דורכגעט\.כט שכעטער ס׳האט
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 העכססן דאזיקן אויפן ארויף צוריק אנאליז קאג^עקװענטן בא
 צו־ האלט, איך וועלכן ן, א ז א נ י פ ש פין גרונט־באגריף

 און דערהויבנסטע די פון איינעם פאר ן, ע ט ע ג מיט גלייך
 אב־ איינצלנע אלע צייטן. אלע פון געדאנקען אמתדיקסטע

 אונזער פאר צוגענגלעך זענעץ וועלכע וועלט, דער פון יעקטן
 זענעץ דאזיין, פוגם פארמען אינדיווידועלע אלע דערקענטעניש,

 סוב־ דער פון פארמען פארגענגלעכע באזונדערע ווי מערנישט
 די• ן. ס ו ד א מ אדער ן צ נ ע ד י צ ק א זענען דאס סטאנץ,
 קערפערס, חומרדיקע זאכן, מאטעריעלע זענען מאדוסן דאזיקע

 • ס י ו א פון אטריבוט אונטערן זיי באטראכטן מיר בעת
 קרעפטן זיי זעגען אקעגן־זשע שטח־אנפילונג(, )פון ג נ ו ט יי ר פ ש

 אטריבוט אונטערץ די באטראכטן מיד וויבאלד אידעען, אדער
 יאר הונדערט צװײ נאך "ענערגיע"(. )אדער ץ ע ק נ ע ד פון

 דידא־ צו ם ז י נ א מ ריינער אונזער אויך צוריק היינט קומט
 זע־ אונז פאר אויך ; ץ א ז א נ י פ ש פון גרונט־באגריפן זיקע
 און שטאף( שטח־אנפילנדיקער )דער ע י ר ע ט א מ נען

 אומ־ צוויי ווי מערנישט קראפט( באוועגנדיקע )די ע י ג ר ע נ ע
 דער פון וועלט־וועזן, איינהייטלעכן פון אטריבוטן שיידבארע

סובסטאנץ. אייגער
 )אורפרינציפ סובסטאנץ־באגריף. קינעטישער דער

 בארשי- די צווישן וויבראציע(. אדער באוועגלעכקייט דער פון
 סובסטאנץ־באגריף פונדאמענטאלער דער וועלכע פארמען, דענע
 מיט פארביגדונג אין פיזיק, נייער דער אין אנגענומען האט
 די איבערגעווויגן ביזאהער האט אטאמיסטיק, הערשנדיקער דער

 ציטעריקע א ליגט דערשיינונגען אלע פון יסוד אין אז סברה,
 א טיילעכלעך, מאטעריעלע קלענסטע די פון באוועגונג

 גופא אטאמען די ן. ע מ $ ט א די פון וויבראציע
 ״סובסטאנץ־באגריף״ קינעטישן געוויינלעכן דעם לויט זענען

 אין ציטערן וועלכע קערפער־טיילעכלעך, דיסקרעטע טויטע,
 בא• אייגנטלעכער דער מהלך. א אויף ווירקן און שטח ליידיקן

 קי־ דערדאזיקער פון פארשטייער אגגעזעענסטער און גרינדער
 מאטעמאטיקער גרויסער דער איז סובסמאנץ־טעאריע געטישער



 • י װ א ר ג דעם פון אנטדעקער בארימטער דער ׳ן א ט יו נ
 "ע?1שמ1ק13 טווערק2הוי זיין אין ץ. ע ז ע ג * ע י צ א ם
אויפגע־ ער האט (1867) ק!111ס3קס111£6 031111*3115 מז31116ךח311€3”

 דאסזעלביקע און איין הערשט וועלטאל גאנצץ אין אז וריזן,
 אומפארעג• דערזעלביקער ך, ש ו מ ה • ח ו כ פון גרונטגעזעץ
 צוויי יעטוועדע פון צוציונג די ;גראוויטאציע־כלל דערלעכער

 פארהעלטעניש גלייכן אין תמיד שטייט טיילעכלעך מאטעריעלע
 קוואד׳ צום פארהעלטעניש פארקערטן אין און מאסן זייערע צו

אלגעמיינע דידאזיקע דערווייטערוגגען. זייערע פון ראט
 פונם באוועגונג די אזוי פונקט באװירקט ט״ פ א ר ק ר ע וו ,ש

 ים־כוואליעס, די פון צופלייץ דעם און עפל אראפפאלגדיקן
זון דער ארוס פלאנעטן די . פון אומלויף דעם ווי

 וועלט׳קערפערס. אלע פון באוועגונגען קאסמישע די און
 דאס, געווען איז ניוטאנען פון פארדינסט אומשטערבלעכע דאס
 גראווי• דאסדאזיקע פעסטגעשטעלט ענדגילטיק האט ער רר^ס

 מא׳ אומיאשטרייטבארע אץ דערויף געפונען און טאציע-געזעץ
 ־ ע ט א מ ע ט י ו ט דידאזיקע אבער פארמעל. טעמאטישע

 נאטורפאר־ ס׳רוב וועלכער אויף ל, ע מ ר א פ ע ש י ט א מ
 געלייגט פאלן, אנדערע פיל אין ווי פונקט דא, האבן שעד
 במותדיקע די ווי מערנישט אונז גיט געוויכט, גרעסטע דאס
 וועגן גארבישט זי רעדט אקעגן־זשע טעאריע, דער פון זייט
 די גופא. דערשיינונגען די פון מהות ן ק י ד ת ו כ י א דעם

 אריינ. איז וועלכע מרחק, א אויף ווירקונג דירעקטע
 די פוץ אייגע איז וועלכע און ניוטאנען דורך געווארן געפירט

 שפעטערדי" דער פון דאגמעס געפערלעכסטע און יויכטיקסטע
 בנוגע אויפקלערונג מינדעסטע די נישט אונז גיט פיזיק, קער

 גיכער צוציונג*, אלגעמיינער דער פון סיבות אייגנטלעכע די
דערקענטעייש. איר צו וועג דעם אונז זי פארשליסט

 םויב״ )דרײאײניקײטלעכער( טרינימערער צר ד
 אלגע־ דער פון סיבות ליגנדיקע טיפער די סטאנץ־באגריף.

 געווי• אס פאלץ גלייבצייטיק און קלאר ווערן צוציונג מיינער
 סובסטא^ץ־־טעאריע, מאניסטישער אונזער קעגן איינווענדן סע
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 פוין ר־בםטאבץ׳אטריבוטן ביידע די צו צר גיבן דמיר וויבאלד
 די אטריבוט, אומשיידבארן דערפון דריטן, א נאך שפינאזאן

 אמתע די ?(.8¥ס11״ס13) ג נ ו ד נ י פ מ ע אומבאוווסטזיניקע
 וועלכע באוועגונגען, מעכאנישע די פון סיבות" "אינערלעכע

 אימאטעדיעלע אלם אוועק שטעלט מעטאפיזיק דואליסטישע די
 ענערגיע־פארמען פסיכישע אדער כוחות רוחניותדיקע אלם קרעפטץ,
 זענען פיזיק, דער פוץ ענערגיע־פארמען מאטעריעלע די אגטקעגן

 שטח־אנפילב־ דער מיט פארבונדן אומשיידבאר לעצטע די ווי פונקט
 אױפגעפאסט גופא עמפינדונג די ווערט געוויינלעך מאטעריע. דיקער

 ענערגיע; פון פארם א אלם פילאזאפיע מאניסטישער נייערער דער פון
 ריכטוגג מאטעריאליסטישע איר אזוי פונקט נוגע איז דאס

 ספיריטואלים• די ווי רץ ע נ כ י ב פון קראפט" און )"שטאף
 "איבער־ אלס ענערגעטיק"") ריכטונג היפוכדיקע איר טישע,

 איינזיי־ די דו. אל וו ט ס א פון מאטעריאליזם" פון וועלטיקונג
 צו- און פארמיטץ, אזוינאך ווערט ריכטונגען ביידע פון טיקייט
 באזייטיקט, מיספארשטייענישן טעותדיקע געוויסע ווערן גלייך

 "בא־ הערשנדיקן ביזאהער דעם פונאנדער לייגן מיר וויבאלד
 אין אטריבוטן, גלייכווערטיקע צוויי אין ״ענערגיע״ פון גריף

 פון זינען אין )״װילן״ ק י נ א כ ע מ — ענערגיע״ ״אקטיװער
 א מ א כ י ס פ — ענערגיע "פאסיווער אין און שאפענהויער(

 האב איך זינען(. ברייטסטן אין עמפינדונג״ )״אומבאװוסטזיניקע
 ט יי ק י נ יי א יי ר "ר דער פון טעאריע דידאזיקע ארומגערעדט

 קאס־ 'פון ״טריניטעט )אדער ץ״ נ א ט ס ב ו ס דער פון
 ־ ס נ ב ע "ל מיינע פון קאפיטל ^צ־טן אין באריכות מאס"(

 אויף פאררופץ באזובדערס מיך איך האב דערביי ר", ע ד נ ו וו
 מא- באדייטנדיקסטע אונזערע פיל פון אנשויונגען ענלעכע די

 (,1877) נעגעלי ל ר א ק נאטור־פילאזאפן, דערנע
 (.1901) מאך ערנסט און (1896) ראו, אלברעכט

 :סובסטאנץ דער פון אטריבוטץ םוגדאמענטאלע דרײ די
 שמא^ ״אויסשפרייטונג״, אדער שטח־אנפילונג א(

 מעכאגיק׳/" אדער ג נ ו ג ע וו א ב ב( ע(, י ר ע ט א )=מ
 "וועלט• אדער ג נ ו ד נ י פ מ ע ג< און ע/ י ג ר ע נ )=ע קראפט
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 אלגעמײנע גאנץ טעמא מהאי זענען >=פסיכאט( גײסט נשמה׳/
קערפערס. אלע פון גרונט־אײגגשאפטן

 עמפינדונג• דער פרן דערהאלטונג װעגן געזעץ
 סובסטאנץ דער פון ״טריניטער־טעאריע״ דידאזיקע װיבאלד

 די קאנסטאנץ-געזעץ, גרויסע דאס אויך מוז דאן ריכטיק, איז
 אומצע־ דער פון ג״ נ ו ט ל א ה ר ע ״ד דער װעגן לערע

 אנװענדונג זײן געפינען אזוי פונקט םובסטאנץ, שטערבארער
 ניד* די קראפט׳/ ארן ״שטאף לגבי ווי עמפינדונג, דער לגבי

 אין פוח־המושך )דער פסיכאם־פארמען פשוטסטע ארן ריקסטע
 בכן זענען כעמיע( דער אין אפקלויב־קרובהשאפט פיזיק, דער
 העכערע אדץ נידריקערע די פדן פארשידן שטופנװײז נאד

 חושים־טע־ דער פון נשמה־לעבן, ארגאנישן דעם פרן פארמען
 אי׳ ק$ן פסיכאם־פארם יעדע )״דענקען״(. מענטש פוגם טיקײט

 פון סכום ר ע ד אנדערער. דער אין ווערץ בערגעטראגן
 ט• ל ע וו אומענדלעכן אין עמפינדונג דער
אומפארענדערלעך. איז רוים

 ביידע די סובסטאנץ־־באגריף. דואליסטישער דער
 זע־ באהאגדלט, פריער האבן מיר וועלכע סובסטאנץ־טעאריעס,

 "שט$ף באטראבטן ביידע ; ש י ט ס י נ א מ פרינציפ אין נען
 ־ נ יי א אלם וועלט גאנצע די אומשיידבאר, אלם קראפט" און

 די מיט זאך די איז אנדערש גאנץ סובסטאנץ. ע כ ע ל ט יי ה
 נ$ך העדשן וועלכע סובסטאנץ־טעאריעס, ע ש י ט ס י ל א ו ד

 ספיריטואליסטישער און אידעאליסטישער דער אין עד-היום
 דורך געשטיצט אויך ווערן טעאריעס דידאזיקע פילאזאפיע;

 לאזט לעצטע די וויפל אויף טעאלאגיע, אייגפלוסרייכער דער
 אט־ לויט חקירות. מעטאפיזישע אזעלכע אין ארײן בכלל זיך

 םארשידענע גאנץ צװײ אונטערשיידן מען דארף אנשויונג דער
 און ע ק י ד ת ו י מ ש ג סובסטאגץ, דער פון הויפט־עלעמענטן

 סובסטאנץ ע ק י ד ת יו מ ש ג די רוחניותדיקע.
 איז דערפארשונג וועמעס ט׳/ ל ע וו • ר ע פ ר ע ״ק די בילדעט

 דאם גילט אליין דא כעמיע; און פיזיק דער פון אביעקט אן
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 ענער״ און מאטעריע דער פרן דערהאלטונג דער מכוח עזעץג
 ״בא• דער אין איבערהויפט נישט גלויבט מען װיפל )אויף גיע

 די (.1 נסים אנדערע אין און יש־מאין״ א פרן שאפונג
 די בילדעט דערקעגן סובסטאנץ ותדיקע רוחני

 גילט געזעץ יענץ װעלכער אין ט", ל ע וו ײסטיקע ״ג
 כעמיע, ארן פיזיק פרן געזעצן די נישט גילטן דא נישט;
 דעם לעבנסקראפט׳/ ״דער אונטערגעװארפן זענען זײ אדער

 אנדערע אדער אלמאכט״, ״געטלעכער דער װילן״, ״פרײען
 ט פ א ש נ ס י װ קריטישע די װעלכע פרן געשפעבסטער, אזעלכע

 צו איבעריק גאנץ הײנט שוין איז אײגנטלעך גארנישט. װײסט
 די מחמת טעותים; פרינציפיעלע גראבע דידאזיקע באקעמפן

 אויפגע־ נישט טאג הײנטיקן אויפן ביז אונז האט דערפארונג
 )רוחנױתדיקע( אימאטעריעלע אײנציקע אײן קײן װיזן

 פארבונדן זײן נישט זאל װעלכע קראפט, שום קײן םובסטאנץ,
שטאף. מיטן

 .א מ ע ר א ב ג ע )װ קערפער-שטאף אדער מאסע
 טײל װעגבארן דאזיקן פונם דערקענטעניש די טעריע/

 דער פרן אויפגאבע די קודם־כל איז מאטעריע דער פוץ
 דערשטוינענדיקע סארא באקאנט, אלגעמײן ס׳איז ע. י מ ע כ

 פון משך אין וױסנשאפט דידאזיקע געמאכט ס׳האט פארשריטן
 האט זי השפעה אומגעהריערע סארא אץ יארהעדערט נײנצענטן

 מיר קולטור-לעכן. פראקטישן פון געביטן אלע אויף געהאמ
 די װעגן באמערקונגען עטלעכע מיט בכן דא זיך באנוגענען

 דער פון טבע דער בנוגע פראגעס פרינציפיעלע װיכטיקסטע
 אלע די געלונגען, בידוע איז כעמיע אנאליטישער דער מאסע.

 צע׳ דורך צוריקצופירץ נאטורקערפצרס כארשידענע אומצאליקע
ע ל ע אדער אורשטאפץ פון צאל קנאפער א אויף לײגונג

 ע ז ײ וו ס ע פ ו ר ג די מעטאלן(. )ס׳רוב ן ט נ ע ט
 מערק־ די און עלעמענטן דידאזיקע פון ט פ א ש ה ב ו ר ק

 ר א ט א ל װעלכע אטאם-װאגן, זײערע פרן באצױנגען װירדיקע
 זײ־ אין אויםגעפונען האבן מענדעלעיעװ און מעער

 עלעמענטן״, י ד פון םיסטעם ״פעריאדישן ?ר
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 זענען עלעמענמץ דידאזיקע אז ווארשיינלעך, זײער באוױזן
 זענען ע, מאס טון מינים ע ט ו ל א ס ב א קיין נישט
 לויט האט מען גרייסן. אומפארענדערלעכע אייביקע קיין גישט

 הויפט• אכט אויף עלעמענען 80 די פארטיילט סיסטעם יענעם
 פון גרײס דער לויט זיך צװישן איינגעסדרט זיי און גדופעס
 עלעמענטן ־ענלעכע כעמיש די אז אזוי אטאם־וואגן, זייערע
 נאטיר- אין באציונגען גרופעסווייזע די משפחות׳רייען. בילדן
 אין זייט איין פון דערמאנען עלעמענטן די פון סיסטעם לעבי

 קוילנשטאף־ צונויפגעזעצטע די בא פארהעלטענישן ענלעכע
 פון באציונגעץ די אין זייט אנדערער דער פון פארבינדונגען,

 נאטירלעכן אין ארויס זיך ווייין זיי ודי גרופעס, כאראלעלע
 דידא- בא ווי היות פלאנצץ׳מינים. און חיותי די פון סיסטעם

 גע• ענלעכע די פון ״קרובהשאפט״ די אן ווייזט לעצטע זיקע
 שטאם־ פשוטע שותפישע פון אפשטאמונג דער אויף שטאלטץ
 גילט דאסזעלביקע אז ווארשייגלעך, זייער איז אזוי פארמען,

 עלעמענטן. די פון ארדענונגען און משפחות די בנוגע אויך
 עלע־ "עמפירישע איצטיקע די אז אננעמען, בכן דארפן מיר

 אומפארענדערלעכע און פשוטע באמת קײן נישט זענען מענטן״
 לכתחילה זענען זיי נייערט ע", ס א מ ר ע ד פון "מינים

 פארי אין אוראטאמען פשוטע גלייכארטיקע פון צונויפגעזעצט
 פאקטיש עס זאל לעצטנס צוזאמענשטעל, און צאל שידענער

 צווייטן, א אין עלעמענט איין פארוואנדלען צו געלונגען, האבן
 די פון חלום אלטער דער העליום. אין ראדיום למשל, אזוי

ווערן. צו מקויים טיילווייז שיינט אלכימיסמן
 ־ ם א ט א מאדערנע די עלעמענטן. און אטאמען

 הילפס- נויטווענדיק כעמיע דער פאר דאסדאזיקע ע, י ר א ע ט
 פילאזאפישן אלטץ דעם פון אונטערשיידן מען דארף מיטל,

 צוויי פאר שוין געווארן געלערנט איז ער ווי ם, ז י מ א ט א
 פילאזאפן מאניסטישע באדייטנדיקסטע די דורך יאר מויזנט

 און מ י ר ק א מ ע ד ס, א 2 י ק יי ל פוץ אלטערטום, פון
 ווייטערדיקע א געפונען ער ה$ט שפעטער ; ס ו י צ ע ר ק ו ל

 ס, ב ב א ה ט, ר א ק ע ד דודך אויסבילדונג פילפאכיקע און
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 באשטימט א פילאואפן. אנגעזעענע אגדערע און ץ י נ ב ײ ל
 מאדער• דער באקומען האט ימוד עמפירישן אן און געשטאלט

 כע" ענגלישער דער ווען ,1808 יאר אין ערשט אטאמיזם נער
 די פון "געזעץ דאס אויפגעשטעלט האט ן א ט ל א ד מיקער
 כע• פון בילדונג דער בא פראפארציעס" געכפלטע און פשוטע
 אם־ ט א די באשטימט צוערשט האט ער פארבינדונגען. מישע

 געשאפן און ן ט נ ע מ ע ל ע ע נ ל צ נ יי א די פון ן ג א וו
 ים, אז ב עקזאקטן אומדערשיטערלעכן דעם אזויערנאך

 דידאזיקע טעאריעס. כעמישע נייערע די רוען עם וועלכן אויף
 אן, נעמען זיי מחמת ש, י ט ם י מ א ט א זענען טעאריעס אלע

 גלייכארטיקע, פוץ צונויפגעזעצט זענען עלעמענטץ די אז
 שוין זיך קאגען וועלכע טיילעכלעך, דיסקרעטע קלענסטע,

 געוואלטיקע די האבן פונדעסטוועגן צעלייגן. נישט ווייטער
 עלעק• דער פון )באזונדעדס פיזיק נייערער דער פון פארשריטן

 טעארעטיש ווידער אטאמען די מ׳זאל דערצו, געפירט טריק(
 די באשטאנדטיילן, )השערהדיקעי( קלענערע פיל אין צעלייגן

 דעם מפוח פראגע די בלייבט דערביי ן. ע נ א ר ט ק ע ל ע
 גדיים, געשטאלט, זייער אטאמען, די פון מהות אייגגטלעכן

 קוואלי־ דידאזיקע מחמת אפן; אינגאנצן וו. אז. א. באזעלונג
 • ע כ דער איז דערקעגן עמפיריש ;היפאטעטיש זענען טעטן

 אפיניטעט", "כעמישע איר אדער אטאמען די פון מיזם
 פארבינדן זיי וועלכער אין פראפארץ, קאנסטאנטע די ה. ד.

עלעמענען. אנדערע פוץ אטאמען די מיט זיך
 פאר• דאס עלעמעגטן. די פרן אפקלריב-הררבהשאפט

 איינצלנע די פון איינאנדער קעגן זיך פארהאלטן שידענע
 אדער ״אפיניטעט אלס באצייכנט כעמיע די וואס עלעמעגטץ,

 פון אייגנשאפטן וויכטיקסטע די פון איינס איז קרובהשאפט",
 מענגעס• פארשידענע די אין אדים זיך" דריקט און מאסע דער

 פאר קומט עם וועלכע אין פראיד^רציעס, אדער פארהעלטענישן
 וועלכער מיט אינטענסיווקייט, דער אין און פארבינדונג, זייער

 סימ׳ דער פון מדרגות אלע געשעט. פארייניקונג דידאזיקע
 דער צו ביז גלייכגילטיקייט פולקאטענער דער פון פאטיע,

281



 כעמישן דעם אין אויך ך5ז געפינען ליידנשאפט, העפטיקסטער
 עלעמעבטן, פארשידענע די פון איינאנדער קעגן פארהאלטץ

 פסיכאלאגיע, דער אין ראליע גרעסטע די שפילן זיי ווי פונקט
 געשלעכי ביידע פרן טימפאטיע דער אין דהיינו מענטש, פונט
 ראמאן קלאסישן זיין אין בידוע אט ד טע גע טער.

 די ריי איין אין אזועקגעשטעלט ״016
 דער• אנאלאגישע די מיט ליבעס־פאר דער פון פארהעלטענישן

 די פארבינדונגען. כעמישע פון בילדונג דער בא שיינונגען
צו אהיץ עדווארדן ציט וועלכע ליידנשאפט, אומבאזיגבארע

 גובר איז און העלענעץ צו כאריסן אטיליע, סימפאטישער דער
 מעכטיקע דיזעלביקע איז מאראל, און שכל פון מגיעות אלע

 בא־ דער בא טרייבט וועלכע צוציונגם־קראפט, ״אומבאװוסטע״
 לעבעד״קן דעם פלאנצן־אייער אוץ חיות־ די פון פרוכפערונג

 )אבער איי־קעמערל דעם אין אריינדרינגען צום זאמען־פאדים
 העפטיקע דיזעלבע עפל־זויערס!(. פון טראפן דעם אין אויך

 איין און וואסערשטאף אטאמען צוויי וועלכע דורך באוועגונג,
 איין פון בילדונג דער צו זיך פארייניקן זויערשטאף אטעם

 פון ט יי ה נ יי א פרינציפיעלע דידאזיקע וואסער־מאלעקול.
ג א ג ר ע ד ץ י א אויסוואל־קרובהשאפט דער

 ביז פראצעס כעמישן איינפאכסטן פונם ר, ו ט א ג ר ע ט
 דערקענט שוין האט ליבעס־ראמאן פארוויקלטסטן צום ארויף

 י^ר• פינפטן אין עמפידאקעל פילאז^ף גריכישער דער
 און ע ב י "ל וועגן לערע זיין אין ק., פ. הוגדערט
 עמי איר געפינט זי ן". ט נ ע מ ע ל ע די פון שנאה
 פון פארשריטן אינטערעסאנטע די דורך באשטעטיקונג פירישע

 גע־ מ׳האט וועלכע צעלולאר׳פסיכאלאגיע, דער
 דע" יאר. דרייסיק לעצטע די אין ערשט אפגעשאצט העריק

 די שוין אז איבערצייגונג, אונזער זיך שטיצט סאקע רויף
 פשוטסטער דער מיט באשאנקען אויך זענען ץ ע מ א ט א

געזאגט; בעסער אדער — ווילן און עמפינדונג פין פ$רם

 אפקלייב׳קרובהשאפטן •(



 ג נ ו ב ע ר ט ש דער און ^(651116518) ג נ ו ר י 9 ש דער מיט
 פרימי־ פון ה״ מ ש ״נ אוניווערסאלע אן ובכן — (11-0^6818)

 אבער גילט דאסזעלביקע "עלעמענטאר־פסיכאם*. דער ארט, טיוון
 וועלכן מאטעריאל־טיילעכלעך, אדער מאלעקולן די* בנוגע אויך

 דער פון אטאמען. מער אדער צוויי פון צונויפגעזעצט זענען
 מאלעקולן אזעלכע פארשידענע פון פארבינדונג ווייטערדיקער

 כעמישע צונויפגעזעצטע די ווייטער און פשוטע די אנטשטייען
 דאס- איבער זיך חזרט עס אקציע וועמעס אין פארבינדונגען,

פארם. קאמפליצירטערער אין שפיל זעלביקע
 ז* ע(. י ר ע ט א מ ע ר א ב ג ע וו מ ו )א עטער

 דער פון טייל אומוועגבארץ דאזיקן פון דערקענטעניש
 הגם ק. י ז י פ דער פון אביעקט קודם־פל איז מאטעריע

 עקזיס- מאסע דער אחוץ אז אנגענומען, פונלאנג שוין מ׳האט
 שטח-אויספילגדיקער סובטעלער, אומגעהויעד אן נאך טירט

 דער צו ״עטער״ דעמדאזיקן אנגעווענדעט מ׳האט און מעדיום
 פונם קודם־כל )און דערשיינונגען פארשידענע פון אויסטייטשונג

 באקאנטשאפט נענטערע די פונדעסטוועגן אונז איז (,ט כ י ל
 דער אין געלו־נגען ערשט שט^ף ווונדערבארן דאזיקן מיטן

 די מיט צוזאמען יארהונדערט ניינצענטן פון העלפט צודייטער
 פון געביט אויפן אנטדעקונגען עמפירישע דערשטוינלעכע

 דער- עקספערימענטאלער איר מיט ט, ע ט י צ י ר ט ק ע ל ע
 איר און פארשטענדעניש טעארעטישן איר מיט קענטעביש,

 עפאכע• געווארן דא זענען קודם־כל פארווענדונג. פראקטישער
 הערץ ך נרי היי פון טארשונגען בארימטע די מאכנדיק

 געייאלן דאזיקן פון טויט פריצייטיקער דער (־,1888) באן אין
 די צו באשאפן ווי אויסגעוויזן האט וועלכער פיזיקער, יונגן

 טויט, זיין באקלאגן. גענוג נישט מען קאץ מעשים, גרעסטע
 פון ן, א ז א נ י פ ש פון טויט פדיצייטיקער דער ווי פונקט

 גע- אנדערע פיל פון און טן ר ע ב ו ש פון ן, ל ע א פ א ד
 פאקטן ברוטאלע יענע צו געהערט יינגעלייט, ניאלע

 זיך פאר שויץ זענען וועלכע געשיכטע, מעיטשלעכער דער פון
א וועגן מיטאס אומבאגרינדעטן דעם סותר לחלוטין גופא



הימל״. איץ גאט ״אלץ־ליבנדיקן אן װעגן און השגחה״ ״קלוגער

 אלס ״װעלט־עטער״, אדער עטער פונם עקזיסטענץ די
 £$ױטיװער פולשטענדיק א 1888 זינט איז מאטעריע, רעאלע

 נישט וװ לײענען עד־הױם נאך אמת אן װאס מ׳קאץ פאקט.
 טעות• דידאזיקע השערה״. ״בלויזע א איז עטער דער אז ווו,

 אומ׳ דורך איבערגעחזרט בלויז נישט װערט באהויפטונג דיקע
 נײערט שריפטשטעלער, פאפולערע און פילאזאפן באהאװגטע

 אבער פיזיקער״. עקזאקטע ״פארזיכטיקע אײנצלנע דורך אויך
 פאר׳ אופץ אזא אויף געקאנט מען װאלט רעכט זעלביקץ מיטן

 מאסע. פון מאטעריע, װעגבארער פון עקזיםטענץ די לײקענען
 װעלכע פיזיקער, טאג הײנטיקן בא נאך פאראן אמת, אן װאס

 זײער אריך: קונצשטיק דאסדאזיקע ברענגען צושטאנד קאנען
 ממשותדיקײט די אפצולײקענען דערין, באשטײט הכמה העכסטע

 בספק מטיל זי לכל־הפחות אדער װעלט דרויטנדיקער דער םדן
 אײנציק איין בלויז אײגנטלעך עקזיסטירט זײ לויט זיין; צו

 ריכ״ אדער פערזאן, טײערע אײגענע זײער דהיינו װעזן, רעאל
פערזאן. דערדאזיקער פון נשמה אומשטערבלעכע די טיקער

 באטראכטן פיזיקער ם׳רוב הגם עטער. פלנמ מהוית
 און פאקט, פאזיטױון א אלם עטער פונם עקזיסטעבץ די הײנט

 מא׳ װונדערבארער דערדאזיקער כון װירקונגען פיל אויך הגם
 דערפא־ אומצײליקע דורך באקאנט גענוי אוגז זעגען טעריע
 בא־ פרווון, עלעקטרישע און אפטישע דורך דערהויפט רונגען,

 בא״ זיכערן און קלארן קײן נישט פונדעסטװעגן גאך מיר זיצן
 הײנט אויך עשעד. פונם ת ו ה מ אײגנטלעכן דעס װעגץ גריף
 באדײטנ־ די פרן מײנונגען די פרנאגדער װײט גאך זיך גײען

 דעמדא־ געשטודירט ספעציעל האבן װעלכע פיזיקער, דיקטטע
 װיכטיקסטע די אין אפילו סותר זיך זענען זײ יא, עײן•, זיקן

 אויסצוארבעטן זיך יעדן, פאר אפן בכן שטײט עם פונקטץ.
 אײגענע אן השערות סתירותדיקע די צװישז אוימוואל באב

 און זאכקענטעגיש זיין פון מדרגה דער אגטשפרעכנדיק מייגו-ג,
בערזעגלעך בין איך וועלכער צו מיינויג די אורטיילס-קראפט.
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 געקומען. געביט!( דאזיקן אויפן דילעטאנט בלויזער )אלם
 די אין צונויפגעפאסט איך האב נאכדענקען, רייפלעכן דורך

:כללים אכט פאלגנדיקע
 קאנטינוירלעכע אלם אוים פילט עטער דער (1

 וויפל אויף וועלט־רוים, גאנצן דעם מאטעריע זהמשכדיקעז
 וואגי־ דורך )אדער מאסע דער דורך פארנומען נישט איז ער

 צװישנ״ אלע אויס פולשטענדיק אויך פילט ער מאטעריע(; קער
 עטער דער .11 מאסע. דער פון אטאמען די צווישן רוימען
 כעמיזם שום ן יי ק נישט ווארשייגלעך נאך באזיצט

 מא־ די ווי אטאמען, קיין פון צונויפגעזעצט נאכנישט איז און
 פון באשטייט לעצטע די אז ?ן, נעמט 1מע דאלוויב) "סע

 פון ב. ]צ. אטאמען גלייכארטיקע קליינע, אויסערגעוויינלעך
 מוז דאן גדיים[, גלייכער פון עטער־קייקעלעך אומטיילבארע

 עטער־קייקעלעך דידאזיקע צווישן אז אננעמען, ווייטער אויך מען
 אדער חלל", "ליידיקער דער אדער אנדערש עפעס באך עקזעסטירט

 היפא־ פולשטענדיק א מעדיום, אומבאקאנטער גאנץ דריטער, א
 פראגע דער בא ;)צװישן-עטער( ער״ ינטערעט טעטישער^״א

 דערזעל־ אויף אנגעטראפן ווידער מיר וואלטן מהות1זיץ מבוח
היות .111 ![(.ם ! *] עטער באם ווי שוועריקייט, ביקער

אין-םוף. עד •(

 אוממיטלבארער דער און חלל ליידיקן דעם מפוח סברא די ווי
 אונזער פון מצב איצטיקן באם איז מרחק א אויף רירקונג

 פירט )לכל׳הפחות זאך אוממעגלעכע כמעט א נאטור׳־קענטעניש
 איך. האלט — פארשטעלונג,( קלארער שום קיין צו נישט זי
 ישע פ י צ ע פ ס אייגענע אן האט ר ע ט ע דער אז
 סטרוק׳ די ווי אטאמיסטיש, נישט איז וועלכע ר, ו ט ק ו ר ט ס

 עתה לעת־ מ׳קאן וועלכע און מאסע, וואגיקער דער פון טור
 ע ש י ר ע ט ע אלס באצייכענען באשטימונג( ווייטערדיקער )$ן

 ־ ט א ג ע ר ג א דער .17 סטרוקטור. ע ש י מ א נ י ד אדער
 אוי• השערה דערדאזיקער לויט איז עטער פונם ד נ א ט ש ו צ

 פון אגרעגאט״צושטאנד דעם פון פארשידן און כפעציפיש כעט
 נישט גאזארטיק, נישט איז ער מאטעריע; וואגיקער דער
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 דורך אפשר מען דערגרייכט פארשטעלונג בעסטע די ;פעסט
 עלאטטישער סובטעלער, אומגעהויער אץ מיט פארגלייך דעם
 ע ק י ג א וו מ ו א איז עטער דער .7 גאלארעטע. לייכטער אין

 קיין בישט באזיצן מיר וואס זינען, דעם אין ע י ר ע ט א מ
 ער ווען זיינע; וו$ג די עקספערימענטאל באשטימען צו מיטל
 ווארשייגלעך, זײער איז װאס געוויכט, באזיצן אינדעראמתן זאל
 איז און גרינג אויסערגעוויינטלעך געוויכט דאסדאזיקע איז דאן

 עטע- דער .71 וואגן. סובטעלסטע אוגזערע כאד אומוועגבאר
 באשטימטע אונטער װארשײנלעך קאן אגרעגאט־צושטאנד רישער
 דעם אין קאנדענסירונג פארגעשריטעגער דורך איבערגיין תנאים
 גאזיקע די ווי אזוי פונקט מאסע, דער פון צושטאנד גאזיקן
 אין לסוף און פליסיקן אין אפקילונג דורך איבער גייט מאסע
 אגרעגאט־צו־ דידאזיקע .711 צושטאגד. פעסטן

 מאניסטי- דער פאר איז )װאס בכן זיך ארדעבען ן ד נ א ט ש
 גענעטישער, א אין וויכטיק( זייער ע ני ע ג א מ ם א ק שער

 אגרעגאט* פון שטופן כינף דא אונטערשיידץ מיר ;ריי המשכדיקער
 פלי־ דער (3 גאזיקער, דער (2 עטישער, דער (1 צושטאנדן:

 פלאז־ לעבעדיקער דער )אין פעסט־פליסיקער דער (4 סיקעד,
 פונקט איז עטער דער .7111 צושטאנד. פעסטעד דער (5 מע(,
 גופא; רוים דער ווי אומאויסמעסטלעך און אומענדלעך אזוי
באוועגונג. אומאויפהערלעכער אין אייביק זיך געפינט ער

 וועגן פראבלעם מעכטיקער "דער מאסע. אץ עטער
 נעמט אן, ריכט׳ק עס רופט הערץ ווי עטער", פונט מהות
 דער צו עטער פונ-ם באצימנ דער מפוח פראגע די אדום צויך

 מאטעריע דער פון הויפטעלעמעגטן ביידע די ווארן > מאסע
 בארי• ענגסטער דער אין בלויז נישט איבעראל זיך געפיגען

 • יי ז נ ג ע ק דינאמישער, אייביקער, אין אויך נייערט רוני,
 נאטורדערשײנונ׳ אלגעמייגסטע די ג. נ ו ק ר י וו ר ע ק י ט

 אדער נאטור־פוחות אלס אוגטערשיידט פיזיק די וועלכע גען,
 אין איינטיילן מען קאן מאטעריע׳/ דער פון ״פונקציעס אלס
 פונקציע די איבערהויפט איז איינע וועלכע פון גרופעס, צוויי
 דער פון פונקציע די — דערקעגן אנדערע די עטער, פונם
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 װארימ• שטראלבדיקער פון ליכט, םון דערשײנונגען די מאסע.
 בעיקר װערן מאגנעטיזם פון און עלעקטריציטעט פון קײט,

 די אקעגן-זשע ; ר ע ט ע אומװאגיקן דעם דורך םארמיטלט
 װאסער־װארימש פון פױלקײט, פון שװערקײט, פון דערשײנוגגטן

 די. ע. ס א מ װאגיקער דער דורך — כעמיזם פון און קײט
 פולשטענדיקע קײן נישט $בער באטײט אונטערשײדונג דאזיקע
 ;ענערגיע־גרופעס אנטקעגנגעשטעלטע בײדע די פון שײדונג

 און אײנאנדער מיט פארײניקט גיכער זענען זײ פארקערט,
 װירקונג. קעגנזײטיקער באשטענדיקער אין אומעטום שטײען
 פון דערשײנונגען עלעקטרישע און טישע9א זענען בידוע,
 פארענדע־ כעמישע און מעכאנישע מיט פארבונדן ענג עטער

 די פון װארימקײע שטרא/נדיקע די מאסע; דער פון רונגען
 אדער מאטעריע־װאדימקײט דער אין איבער דירעקט גײט ערשטע

 קאן גראװיטאציע די לעצטע; די פון װארימקײט מעכאנישער
 מאסן־צו־ די נישט םארמיטלט עטעד דער אויב װירקן, בישט
 אג״ נישט קאנען מיד מחמת אטאמען, צעשײדטע די פון צױנג

 איין פון פארװאנדלונג די מרחק, א אויף װירקונג קײן נעמען
 די גלײכצײטיק באשטעטיקט צװײטער א אין ענערגיע-פ^רם

 חויפט־ בײדע די צװישן װירקונג קעגנזײטיקע אומאויפהערלעכע
ע. ס א מ און ר ע ט ע צוױשן סובםטאנץ, דער פון עלעמענטן

 פון גרונטגעזעץ גרויסע עבערגיע. ארן קראפט
 סובסטאנץ־געזעץ אלם אװעק שטעלן מיר װעלכעס נאטור, דער

 בא־ לכתחילה איז באטראכטונגען, פיזיקאלישע אלע פון בראש
 מאיער ראבערט אנטדעקערס, זײנע דורך געײארן צײכנט

 דער װעגן געזעץ דאס אלם ץ, ל $ ה מ ל ע ה ה. און (1842)
 צען מיט שוין קראפט. דער פון דערהאלטונג

 ך י ר ד י ר פ נאעורפארשער, דײטשער אנדער אן האט פריער יאר
 םון יסודות ממשותדיקע די אנטװיקלט קלאר ב$ן, אין מאהר

 שפעטעד ה$ט פיזיק מ^דערנע די (.1837) געזעץ זעלביקן
ער נ ״ע באגריף פון ט״ פ א ר ״ק באגריף דעם ^פגעשײדט

 בא־ בײדע די צונויפמישן מען פלעגט אמאל בשעת ע״, י ג
 געװײנלעך געזעץ ד$סזעלביקע טאקע װערט דערפאר ריםן.1
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 ר ע ד פון קאנסטאנץ דער װעגן ,געזעץ אלם באצייכנט
 האט באטראכטונג אלגעמיינער אונזער פאר ע". י ג ר ע נ ע

 דער נישט. באטייט שום קיין אונטערשיד דיגער דערד^זיקער
 געפינען וועט דערמיט, זיך אינטערעסירט וועלכער לעזער,

 אויסגעצייכב׳ דער אין .2 צ. אפהאנדלונג, קלארע א דעם וועגן
 גרונט״ ״דאס : ל א ד נ י ט פיזיקער ענגלישן פון ארבעט טער

 זיך באגוגענען מיר (.1889 )!רונשוױיק גאטור" דער פון געזעץ
 דער אין טאג צו הייגט אז פאקט, וויכטיקן דעם מיט דא

 איבערצייגונג פארבונדענע דערמיט די און פרינציפ״ ״ענערגיע־
 שותפישן זייער און נאטור־פוחזת די פון אייגהייט דער מכוח

 און פיזיקער קאמפעטענטע אלע דורך אנערקענט אורשפרונג
 יאר- ^צ־טן פון פ^רשריט וויכטיקסטן דעם פאר אן גייען

 אזוי פונקט איז װארימקײט אז יעצט, ווייסן מיר הונדערט.
 עלעקטריציטעט, שטים, ווי ג נ ו ג ע וו א ב פון פארם א גוט

 אנטשפרעכנדיקע פון הילף דער מיט מאגנעטיזם. אדער ליכט
 פארוואנדלען קרעפטן דידאזיקע פון איינע מיר קאבען מכשירים

 איבער אויסמעסטונג געגויעסטע די און צווייטער, דער אין
 דידאזיקע פון טיילכל קלענסטע ד$ס צומאל אז אונז, צייגט

פארלוירן. נישט גייט קרעפטן
 פון סומע די ענערגיע. אקטרעלע אין פ^טענציעלע

 אין אלציינס אומפארענדערלעך, איז װעלטאל אין עגערגיע
 אייביק איז זי דערשיינען; אונז פאר זאל זי שנויים וואסערע

 איז זי וועלכער מיט מאטעריע, די ווי ט פונק אומענדלעך, און
 בא• נאטור דער אין דערשיינונגען אלע פארבונדץ. אומשיידבאר

 באוועגונג: און רו כלומרשטער פון אומבייט דעם אין שטייען
 אומפאר׳ אץ אזוי פונקט אבער באזיצן קערפערס רוענדיקע די

 קערפערם. באוועגטע די ווי ענערגיע, פון גרייס ענדערלעכע
 שפאן־ די זיך פארוואנדלט גופא בעוועגונג דער בא

 דער אין קערפער רוענדיקע די פון )פ^טענציעלע( קראפט
 קערפערס. באוועגטע די פון )אקטועלע( טרייב-קראפט

דער פון דערהאלטונג דער וועגן געזעץ ד<ןס ווי "היות
 אפשטויסוע. די אזוי פונקט באטראכט אין נעמט ענערגיע
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 װערט מעכאנישער דער אז פעסט, עס שטעלט צוצױנג, די װי
 קרעפטן לעבעדיקע די פון און עגערגיע פאטענציעלער דער פון
 קדרץ במות. קאנםטאנטער א איז װעלט מאטעריעלער דער אין

 צװײ אין אוניװערס פונם קראפט־םארמעג דער צעפאלט גערעדט,
 פאר• פארהעלטעניש באשטימטן א אין קאנען װעלכע טיללן,

 טײל אײן פון פארמינערונג די אײנאנדער. אין װערן װאנדלט
 סו״ די ז אנדערער דער פון פארגרעסערובג די זיך מיט ברענגט

 פאטענציעלע יד אומפארענדערט״. תמיד בלײבט מע
 אדער קראפט, ע ק י ד ע ב ע ל י ד ן ו א ענערגיע

 אומװאנד- איין אין תמיד זיך האלטן ענערגיעס קינעטישע די
 אומ׳ דעם אין עגערגיע פון סכופ אומענדלעכער דער בשעת לען,

אבדה. מינדסטע די נישט קײנמאל לײדט װעלטאל ענדלעכן
 מא. די װי נאכדעם נאטרר־כרחות. די פרן אײנהײט

 סובסטאנץ• דעם פעסטגעשטעלט מתחילת האט פיזיק דערנע
 אומ• דער אין דערשײנונגען בשוטערע די פאר בלויז געזעץ

 אל׳ די אויפגעװיזן פיזיאלאגיע די האט נאטור, ארגאנישער
 גאנצן דעם אין אױך געזעץ דאזיקץ םון גילטיקײט געמײנע

 געװיזן, האט זי נאטור. ארגאבישער דער פוץ קיניגרײך
 פובקט באשטײען ארגאניזמעץ די פון לעבנס־טעטיקײטן אלע אז

 ״טויטער אזויגערופענער דער אין דערשײנונגען אלע ווי אזוי,
 אין און ש״ י ו ט ס י ו א ־ ט פ א ר ״ק באשטענדיקן א אין נאטור״,

 דער בלױז נישט ״שטאף־אױסטייש״. פארביגדענעם דערמיט א
 אויך נײערט חיות, און צמחים די פון דערנערונג און וווקס

 חושים- זייער באוועגונג, און עמפינדונג זייער פון פונקציעס די
 פאר• דער אין פאשטייען לעבן כסיכיש דיער און טעטיקייט
 קראפט לעבעדיקער אין עגערגיע פאטעבציעלער פון וואגדלונג

 די׳ אויך באהערשט געזעץ העבסטע דאסדאזיקע פארקערט. און
 מען וו$ס נערוון־סיסטעם, פון טעטיקײטן פולקאמסטע יעניקע

 דאס אלם חיות העבערע די בא און מענטש באם באצייכנט
 געזעץ דאסדאזיקע גילט אזויערנאך ך. ב ע ל ע ק י ט ס יי "ג

פסיכאלאגיע. גאנצער דער פאר אריך
 אונזער סחיסטאנץ־געזעץ. פרן אלמעכטיהײט די
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 ק^סמאלאגישע ד^ס אז איבערצייגונג, מאניסטישע טעסטע
 . ס י ו א ן א ר ע צ נ א ג דער לגבי גילטיק איז גרונטגעזעץ

 בא־ העכסטע די מיינונג, מיין לויט ה$ט, ר, ו ט א נ נאם
 בלוין נישט באוויזץ פאזיטיוו ווערט דורבדעם היייל דייטונג.

 סיבהדיקע די און קאסמאס פון איינהייט פרינציפיעלע די
 עס נייערט ׳דערשיינונגען צוטריטלעכע אונז אלע פון שייכות
 העבט־ דער דעדגרייכט וו טי א ג ע נ צוגלייך דורפדעם ווערט

 די פון מפלה עגדגילטיקע די פ^רשריט, איגטעלעקטועלער טעך
 ־ א ט ע מ דער פון צענטראל־דאגמעס יי דר

 סוב• דאם אומשטערבלעכקייט". און פרייהייט "גאט, : ק י ז י פ
 מעבאגישע דערשיינוגגען אלע אין ^נערקעגט סטאגץ־געזעץ

 ס ע נ מיי ע ג ל א מיטן אזויערנ^ך זיי פארבינדט און סיבות
ץ". ע ז ע ג ־ ל א ז י ו ק



קאפיטל דרײצנטע ד^ם

וועלט דער פרד אנטוויהלרנגס־געשיכטע
 י׳ ב יי א דער ר ע ב י א ס ע י רד ט ש ע יש ט ס י נ א מ
 ד. ר י צ י ארניווערס. ם נ ו פ ג ג ר ל ק י וו ט נ א ער ק
זג י 9 א ר ט נ ע ט. על וו ר ע ד פרן סוף ארץ ב י ו ה נ א

 ברײט־ גרעסטע, דאס איז וועלט־רעטענישן אלע צווישן
 אנט־ ארן אגטשטייו׳נג דער מפוח פראנע די שווערסטע ארן סטע

דא פ ־ ס ג נ ו פ א ש א1" ג. א. די וועלט, דער פרן וויקלונג
 האט רעטעניש דאזיקץ פרן באשיידונג דער פאר אויך ע". ג

 אלע איידער מערער, אויפגעטון יארהרבדערט ־טעx^x דאס
 גראד געוויטן א צר ביז אפילר אים איז זי יא, סריערדיקע,

 אלע אז קלאר, איצט מיר פארשטייען לכל־הפחות געלרנגען.
 אומשיידבאר זענען באשאפונגס־פראגעס איינצלנע פארשידענע

 אלצ• איינציקן, איין בילדן אלע זיי אז זיך, צווישן פארברנדן
 ארן ם׳/ ע ל ב א ר פ ־ ל א ס ר ע וו י נ ר א "קאסמישן פוללדיקן

 <וועלט־פראגע" דערדאזיקער פון לייזרגג דער צר שליסל דעם
 די ! ג״ נ ו ל ק י וו ט נ ״א : צויבער־וו^רט אייגע דאס ארגז גיט

 בא־ דער מענטש, פרנס באשאפונג דער מבוח פראגעם גרויסע
 דער פרן באשאפונג דער צמחים, ארן חיות די פרן שאפרגג

 מערגישט זענען אלע זיי וו., אז. א. זרן דער פרן און ערד
 די איז אזוי ווי :אוניווערסאל־פראגע יענער פון טיילן ודי

 אויף געוו^רן ,באשאפן״ זי איז צי אנטשטאגען? וועלט גאנצע
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 נא- א אויף זיך זי האט אדער וועג, למעלה־מן׳השכלדיקן א
 די זענען מין וואסער פון ? ט״ ל ק י וו ט ג ״א אופן טירלעכן

 וויבאלד אנטוויקלונג? דערדאזיקער פון וועגן און סיבות
 אויף תשובה זיכערע א געפינען צו געלונגען אונז וועט עס

 בא־ דידאזיקע פון איז ס׳נישט וועלכן אין שאלות דידאזיקע
 איינהייטלע־ אונזער לויט מיר וועלן דאן פראבלעמען, זונדערע

 ליכט העל א צוגלייך דערמיט ווארפן נאטור־אויפפאסונג כער
וועלטיבראבלעם. גאנצן אויפן

וועגן $נשויונג הערשנדיקע די באשאפרנג
 פריערדי• די אין געווען איז וועלט דער טון אנטשטייונג• דער
 דענקענדיקע נאר ווו אומעט־ם, כמעט יארהונדערטער קע

 בא׳ גלויבןאיןדער דער געוווינט, האבן מענטשן
 ווייני־ אדער מער אינטערעסאנטע, טויזנטער אין ג. נ ו פ א ש

 ס צ י נ א ג $ מ ס $ ק דיכטונגען, און זאגעס לעגענדארישע קער
 באשאפונגס־גלויבן דערדאזיקער האט ן ט י מ ־ ה ר י צ י און

 נ$ר זענען דערפון פריי אויסדרוק. כלערליייקן זיין געפונען
 בא־ יענע באזונדערס און פילאזאפן גרויסע עטלעכע געבליבן

 אלטערטום, קלאסישן פון דענקער פרייע ווונדערונגסווערטע
 דער פון געדאנק דעם אויפגעפאסט ערשטע די האבן וועלכע

 יענע אלע טראגן אקעגן־^שע ג. נ ו ל ק י וו ט נ א באטירלעכער
 ווונדער- למעלה־מן־הטבעדיקן, א באשאפונגס־מיטן

 קאנענדיק נישט כאראקטער. טראנסצענדענטאלן אדער בארן
 אנט• איר דערקלערן און וועלט דער פון מהות דעם באגרייפן
 אומאנטוויקלטער דער האט סיבות, נאטירלעכע דורך שטייונג

 ר. ע ד נ ו וו צום אנקומען זעלבסטפארשטענדלעך געמוזט שכל
 וװנ־ דעם מיט זיך פארבינדט באשאפונגס־לעגענדעס ס׳רוב אין

 ווי פונקט ם(. ז י פ א ר ט נ א )דער פארמעגטשלעכונג די דער
 קונסט- און תחילה בכוונה ק ע ו; זיינע באשאפט מענטש דער

 באשאפן, וועלט די פלאנמעסיק ״גאט״ אויך האט אזוי מעסיק,
 גאנץ געווען ב1ם׳ר איז בורא דאזיקן וועגץ פארשטעלונג די

 טון בורא "אלמעכטיקער דער )אנטראפאמארפיש(. מעגטשלעך
 בראשית ספר אין אנגערופן ווערט ער ווי ערד", אין הימל
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 פרנקט ווערט קאטעכיזם, גילטיקן עד-היום נאך דעם אין ארן
 מ$דער• דער ווי אויפגעפאסט אופן מענטשלעכן א אויף אזוי
. ריינקע. ארן אגאסיץ פרן בורא נער

 איינצלזאכן די פון און וועלטאל פונם באשאפונג
 די פרן ארן ץ נ א ט ס ב ו ס דער פון ע י צ א ע ר )ק
 למעלה־מן־השכלדיקן דעם אנאליזירנדיק ן(. צ נ ע ד י צ ק א

 ממשותדיק צוויי אונטערשיידן מיר קאנען יצירה פרן גאגריף
 פרנס באשאפויג גענצלעכע די ראשית, אקטן. פארשידענע

 איינצליע די פרן באשאפונג טיילווייזע די והשנית, וועלטאל
 דער וועגן שפינאזאן פרן באגריפן די אנטשפרעכנדיק זאכן,

 ן צ נ ע ד י צ ק א די וועגן ארן ארניווערס( )דעם ץ נ א ט ס ב ו ס
 סוב־ דער פרן "דערשיינונגס־פארמעץ איינצלנע מאדרסץ, )אדער

 וויכטיק, פרינציפיעל איז ארנטערשײדרנג דידאזיקע סטאנץ"(.
 נאך פאראן )ארן אמאל פרן פילאזאפן אנגעזעענע פיל מחמת
 קאס־ פונם באשאפונג דער אין גלויבן אזעלכע( אויך היינט
יצירה־אקטן. איינצלנע די דערקעגן אפווארפנדיק מאס,

 .י ג א ל א מ ס א ק סובסטאנץ דער פון באשאפרנג
 באשאפונגס־תורה דערדאזיקער לויט ם(. ז י ט א ע ר ק שער

 מאין"(. )״יש גארנישט" פון וועלט די באשאפן "גאט האט
 שכלש )אלם גאט״ "אייביקער דער אז פאר, זיך שטעלט מען
 זיך פאר וועלט אן עקזיסטירט האט (1 וועזן רוחניותדיק דיק,

 אים איז עם ביז רוים(, ליידיקן )אין אן אייביקייט פון אליין
 פיל וועלט". די באשאפן "צו רעיון אויפץ געקומען איינמאל

 שאפונגס״טעטי־ די באגרעניצן גלויבן דאזיקן פרן $גהענגער
 איין אויף מדרגה, לעצטער דער אויף ביז כביכול פון קייט

 גאט אויסערוועלטלעכער דער אז גלויבן, זיי אקט: איינציקן
 אין האט רעטעגישפולן( בלייבט טעטיקייט איבעריקע )וועמעס

 דער מיט זי באשאנקען סובסטאנץ, די באשאפן הרף־עין איין
 אויפגע־ האט און אנטוויקלונג ווייטגייענדיקסטער פון פעיקייט

 זייער דידאזיקע איר. וועגן זיך זארגן צו שוין ווייטער הערט
 די בעיקר אנטוויקלם פילפאכיק האבן אנשויונג פארשפרייטע
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 מא־ אונזער צו זיך דערנענטערט זי }ן ט ס י ע ד ענגלישע
 איר פון זיך דערוױיטערט און אנטװיקלוגגם־לערע גיסטישער

 אפגע־ אײביקײט גאנצער א אױף — מאמענט דעם אין ערשט
 באשאפונגס־גע׳ אויפן געקומען איז גאט װעלכן אין — רוקט
 גלױבן, קרעאטיזם קאסמאלאגישן פון אנהעגגער אגדערע דאנק.

 סוב״ די באשאפן אײנמאל בלויז נישט האט כביכול דער ״אז
 פון באשיצער און ״מושל באװוסטזיניקער אלס נײערט סטאנץ,

 געשיכטע. איר אין אנטײל װײטער אויך ער נעמט װעלט׳/ דער
 צום זיך נענטערן גלויבן דאזיקן פין װאריאציעס אײניקע

 ם. ז י ע ט קאנםעקװעגטן צום װידער אגדערע ם, ז י ע ט נ א פ
 נישט זיך לאזן יצירה־גלויבן פון פארמען ענלעכע און די אלע

 עגערגיע דער פון דערהאלטונג װעגן געזעץ מיטן םארײניקן
 ״אנ׳ שום קײן נישט קען גצזעץ דאסדאזיקע מאטעריע•, און

ורעלט״. דער פון הויב
 )אנטאלאגישער אײנצלזאכן די פרן באשאפרנג

 עד• נאך אינדיװידועלער, דערדאױקער לויט ם(. ז י ט א ע ר ק
 בא־ כביכול דער האט באשאפוגגה־לערע, הערשנדיקער היום

 ״גארנישט״(, )פון גאנצקײט אלס װעלט די בלויז נישט שאפן
 קול־ קריםשלעכער דער אין זאבן. אײנצלנע אלע אויך נײערט

 סע״ אוראלטע די שטארק גאר עד־הױם נאך גילט טור־װעלט
 באשאפונגס׳לע• אריבערגענומענע בראשית ספר פון מיטישע,
 זי געפינט נאטורפארשער מאדערגע די צווישן אפילו גצנדע;

 קרי• מיין האב איך אנהענגער. גלויביקע דארטן און דא באך
 קא־ ערשטן אין גענויער דערקלערט דערפוץ אויפפאסונג טישע

 אינ• אלם באשאפונגס־געשיכטע׳/ ״גאטירלעכער מיין פון יטל3
 קרעאטיזם אנטאלאגישן ד^זיקן פון מ^דיפיקאציעם טערעסאנטע

 • א ו ד .1 טעאריעס: פ^לגנדיקע אונטערשיידן מען ק^ן
 אויף באגרעניצט זיך האט ג$ט : ע י צ א ע ר ק ליסטישע

 אומאר• די באשאפן ער האט פריער ז באשאפונגס־אקטן צװײ
 עס אליין ווצלכער פאר ץ,נ$סיבסט טויטע די ׳יועלט עגאניש
 איז מאטעריע דידאזיקע ;ענערגיע פון געזעץ דאס גילט

 גאט האט שפעטער מעכאניש. ווירקט און תכליתלאז בליגר,
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 דאמי־ די דערמיט באשאגקען און אינטעלעגענץ דערװארבן
 װעלכע כוחות, איגטעליגענטע תכליתדיקע, די נאנטן,

 ארגאניזמען די פוץ אנטוױקלונג די פירן און באװירקן
 גאט :ע י צ א ע ר ק טריאליסטישע .11 ע(. ק נ ײ >ר

 באשאפויג א( הויפט-אקטן: דרײ אין װעלט די באשאפן האט
 בא־ ב( וועלט(; אויסערערדישער דער פון ה. *.7) הימל פרן

 און װעלט( דער פון מיטלפוגקט )אלס ערד דער פרן שאפונג
 דעם )אלם מענטש פוגם באשאפונג ג( ;ארגאניזמעץ אירע פון

 פארשפרײט װײט הײנט נאך איז דאגמע דידאזיקע :צלם-אלהים(
 ;״ לײט ״געבילדעטע אנדערע און טעאלאגן קריסטלעכע צװישן

 ווארהייט. אלס געלערנט שולן פיל אין װערט זי
 אין באשאפונג די קרעאציע: העקסאמעראלע .111

 גע־ װײניק גאנץ נאר הגם משה(. תורת )לויט טעג זעקס
 חומש• דאזיקן אין באמת הײנט נאך גלויבן מענטשן בילדעטע

 ױגנט פריטטער אין שוין םונדעסטװעגן ער װערט מיטאס,
 בעתן קינדער אונזערע פון קעפלעך די אין ארײנגעבראקט

 ענג* אין על-פי-רוב פילפאכיקע, די ביבל. דער פון לימוד
 אין ברעגגען צו מיטאס דעמדאזיקן פרווון, געמאכטע לאנד
 נישט האבץ אנטוויקלונגס־לערע, מאדערנער דער מיט הסכם

 דער פאר רעזולטאט. שום קיין צו זיך, פארשטייט דערפירט,
 בא־ הויכן באקומען מיטאס דערדאזיקער האט נאטורװיםנשאפט

 דער בא אנגענומען אים ה^ט יי נ י ל וואס דערפאר, טייט
 אלם באנוצט אים און (1735) נאטור-סיסטעם זיין פון באגרינדוגג

 אומפארענדערלעכן פון באגריף זיין פאר יסוד
 און חיות פון מיגים פארשידענע אזויפיל "פאראן ן. י מ

 באשאפן אנהויב אין ס׳האט פ^רמען פארשידענע וויפל צמחים,
 דער־ זיך האט דאגמע דידאזיקע וועזן". אומענדלעכע דאס

 ־ אר ד צי ביז אלגעמײן גאנץ װיסגשאפט דער אין האלטן
 1809 יאר אין שוין ה$ט ק ר א מ א ל הגם (,1869) ן ע נ י וו

די $ י ר ע 6 .17 אומבאגרינדעטקייט. איר דערוויזן געהאט
 דער פון פעריאד יעדן פון אגהויב אין : ע י צ א ע ר ק ע ש

 פלאנצן־באפעלקערונג און חיות- גאנצע די איז ערד־געשיכטע
 איז פעריאד יעדן פון סוף באם און געווארן בעשאפן אויפסגיי
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 געװארן^ םארניכטעט קאטאסטראפע אלגעמײגער אץ דורך זי
 געאלאגישע װיפל באשאפונגס-אקטן, אלגעמײנע אזויפיל פאראן

 קאטאט• )די ערד׳געשיכטע דער אין געפינען מיר פעריאדן
 א• ג א ס ואי ל פון און ,1818 ע, י וו י ק פרן טראפן-טעאריע

 אירע אין האט װעלכע פאלעאנטאלאגיע, די (.1858 ץ, י ס
 טע• דידאזיקע שטיצץ צו אויםגעװיזן התחלות אומפאלקאמענע

 ארגא״ דער פון באשאפונגען נײע איבערגעחזרטע, װעגן אריע
 אפגעלייקנט. פולשטענדיק שפעטער זי האט װעלט, גישער

 אײנצל• יעדער קרעאציע: אינדיװידועלע ¥.
 יע- ארן חיה אײנצלנע יעדע װי אזוי פונקט — מענטש נער
 נא־ א דורך אנטשטאנען נישט איז — פלאנץ־איגדיװיד דער

 דורכן געוױ^רן באשאפן נײערט פארמערוגגס־אקט, טירלעכן
 געצײלט האט אוץ אלעם װעגן װײסט )״װעלכער גאט פון חסד

 קריםט׳ דיד^זיקע לײענט מען קעפ״(. אונזערע אויף האר די
 צײטונגען, די אין אפטמאל הײנט נאך יצירה־אנשוױגג לעכע

 גע• דער אונז האט )״נעכטן געבורטס׳מודעות בא באזונדערס
 א.א.װ.(. ײנגל״ געזונט א מיט געװען מזכה גאט נעדיקער

 קינ״ אונזערע פון מעלות און כשרונות אינדױוידועלע די אויך
 ״באזונדערע אלס אנערקעיט דאנקבאר אפטמאל װערן דער
נישטי(. געודײנלעך חסרונות נעירשנטע )די גאט״ פון גאבן

 אומבאגרעניצט די עוראלוציע(. )גענעזיס, אנטוױקלונג
 פאר־ דערמיט דעם פוץ אוץ באשאפונגס־אנשוױגגען די פון קײט

 שא• פרי גאנץ געמוזט שוין האט נסים אין גלויבן בונדענעם
 מער פאר שוין טאקע געפינען מיר דענקערס; אמתע די קירן

 דידאזיקע פארטרעטן צו פרװון צאלרײכע יאר צװײטויזנט ווי
 אנטשטיױנג די דערקלערן צו און טעאריע שכלדיקער א דורך מיטן
 בראש סיבות. נאטירלעכע פון הילף דער מיט װעלט דער פון
 יא• דער פון דענקער גרויסע די װידער דא שטײען אלע פון

 עמ״ העראקליט, דעמאקריט, װײטער נאטור־פילאזאפיע, בישער
 פון פילאזאפן אנדערע און לוקרעץ אריסטאטעל, פעדאקעל,

 האבן זײ װעלכע פרווון, אומפולק^מענע ערשטע די אלטערטום.
 שטראלגדיקן מיטן טײלמאל אונז איבערראשן אונטערגענומען,
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 אי־ מאדנערנע פון אנזאגערס די זענען און גײסט פונם גליק
 אלטערטום קלאסישץ דעם געפעלט האט פונדעםטװעגן דעען.
 ספעקולאציע, נאטור־פילאזאפישער פון באדן זיכערער יענער

 צײט נייער דער אין געװארן דערגרײכט ערשס איז װעלכער
 מיכל־ אין עקספערימענטן. און באאבאכטונגען אומצײליקע דורך

 —פויפסטנטום פון דעספאטיזם דעם בעת בפרט און — אלטער
 געװען געביט דאזיקן אויפן פארשונג װיסנשאפטלעכע די איז

 שײטערהויכנס די און טארטורן די פארװארלאזט. פולשטענדיק
 די אז דערפאר, געזארגט שוין האבן אינקװיזיציע דער פון

 פון מיטאלאגיע העברעישער דער אין אמונה אומבאדינגטע
 בא׳ אלע אויף ענטפעד דעפיניטױוער אלם גילטן זאל ה ש מ

 האבן װעלכע דערשיינונגען, דייעניקע אפילו שאפונגס־פראגעס.
 אנט־ די פון באאבאכטונג דער צו אויפגעפאדערט אוממיטלבאר

 צמחים חיות, די פון עמבריא־געשיכטע די וויקלונגס־פאקטן,
 אדער אפגעשאצט נישט געבליבן זענען - מענטש פונם און

 וויסנדאדשטי• איינצלנע בלויז פאראינטערעסירט העכסטנס האבן
 געווארן זעגען אנטדעקונגען זייערע אבער > באאבאכטער קע

 דערקענט- אמתע די איז אחוצדעם פארגעסן. און איגנארירט
 בא־ לכתחילה שוין אנטוויקלונג נאטירלעכער דער פון ניש

 פרעפארמאציע־ הערשנדיקער׳ דער דורך געווען שווערט
 כאראקטעריסטישע די אז דאגמע, דער דורך ע, י ר א ע ט

 שוין האט פלאנץ־מין און חיה־ יעדן פון סטרוקטור און פארם
שפראצל. אינם פארגעשטאלטיקט באצייטגס זיין געזאלט

 עוואלוציאניזם(. )עוואלוטיזם, אנטרויקלונגס־טעאריע
 אנטוויקלונגס־טע־ $ן היינט רופן מיר וועלכע וויסנשאפט, די

 אין ווי גאנצקייט איר אין איז זינען(, ברייטסטן )אין $ריע
 גע־ זי ;יארהונדערט טן^1צ פון קינד א פרטים אירע אלע

 פאקטיש ווערק. גלענצנדיקסטע און וויכטיקסטע זיינע צו הערט
 יאר׳ ־טן\7111 אין נאך איז װעלכער באגריף, דערדאזיקער איז

 א היינט געווארן שוין אומבאקאנט, כמעט געווען הונדערט
 פרי׳ מיינע אין וועלטבאגעם. גאנצן אונזער פון יסוד פעסטער
 גרונט" די באהאנדלט אויספירלעך איך האב שריפטן ערדיקע



 איך האב באריכותדיק גאר ן טעאריע דערד^זיקער פרן שטריכן
 דער׳ (,1866) מארפאלאגיע״ "אלגעמיינער דער אין געטון עס

 באשאפונגם׳ "נאטירלעכער דער אין — פאפולערער ב^ך נאך
צר פארהעלטעניש ספעציעלער מיט און ; (1868) געשיכטע

 וועל איך (.1874) אנטראפאגעניע"" דער אין — מענטש דעם
 די פון איבערבליק קורצן א מיט באגרעניצן בכן דא זיך

 אנטוויק־ די געמאכט ס׳האט וועלכע פארשריפטן, וויכטיקסטע
 פאלט זי ;יארהונדערט ־טןx^x פון משך אין לונגס־טעאריע

 די :הויפט־טיילן פיר אין אביעקטן אירע לויט פונאנדער זיך
 ערד, דעד פון (2 קאסמאס, פוגם (1 אנטשטייונג נאטירלעכע

מענטש. פונם (4 און ארגאניזמען ערדישע די פון (3
 צו פרווו, ערשטן דעם ק^סמאגעניע. מאביסטישע .1

 דער פון אורשפרונג מעכאנישן און אנטשטייונג די דערקלערן
 ד, - גרונט־כללים״ ״ניוטאנישע לויט וועלט״געביידע גאנצער

 אוג• האט - געזעצן פיזיקאלישע און מאטעמאטישע דורך ה.
 יוגנט־ בארימטן זיין אין אימאנועלקאנט טערגענומען

 הימל" פון טעאריע און נאטור־געשיכטע "אלגעמיינע :ווערק
 דרייסטע און גרויסארטיקע דאסדאזיקע איז ליידער (.17_5)

 אין ערשט ;יאר 90 גאנצע אומבאקאנט כמעט געווען ווערק
 אלעקסאנדער אויפגעגראבץ ווידער עס האט 1845 יאר

 פון באנד ערשטן אין פארעפנטלעכט עס און ט ד ל א ב מ ו ה
 פראנצויזי׳ גרויסער דעד איז' אבער דעדװײל ״קאסמאס״. זיין

 ארויפ־ זעלבשטענדיק ס א ל פ א ל פיער מאטעמאטיקער שער
 ווייטער זיי און ט נ א ק ווי טעאריעס ענלעכע אויף געקומען

 סק%£"8םס^ זיין אין באגרינדונג מאטעמאטישער מיט אויסגעפירט

06- הויפטודערק זיין (.1796) ס^מסת!”
 גרונט־ איינשטימיקע רי .1799 יאר אין דערשינען איז 10810״

 ן ס א ל פ א ל און ן ט נ א ק פון קאסמאגעניע דער פוץ שטריכן
 פלאנעטץ־ דער פון אויסשייטשונג מעכאיישער א אויף רוען

 אז סברה, ארויסגעדרונגענער דערפון דער אויף און באוועגונג
 דורך אנטשטאנעץ א־רשפר-נגלעך זעגען וועלט־קערפערס אלע

ע "נ דידאזיקע נעפל-קוילן. ווירבלעגדיקע פון קאנדענסאציע
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 פילפאכיק שפעטער אפילו איז ע" ז ע ט פא י ה ־ ר א ל ו ב
 עד־ נאך אבער גילט זי געוואדן, דערגענצט און פארבעסערט

 מעכאנישער איינהייטלעכער אץ צו פרווו בעסטן פארן היום
 ם ל ע ה ל י וו )פאדג. וועלט־געביידע. דער פון דערקלערונג

 באגד. .1 נאטור. דער פון אנטוויקלונגס־נעשיכטע ע, ש ל ע ב
 באדייטונג־ א געווונען זי האט צייט לעצטער דער אין (.1894
 הנחה, דער דורך פארשטארקוננ צוגלייך און דעדגאבצונג פולע

 איז ס ע צ א ר פ קאסמאלאגישער דערדאזיקער אז
 פעריא־ זיך האט ער נאד פארגעקומען, איינמאל בלויז נישט
 אומענדלעכן פון טיילן געוויסע אין בשעת איבערגעחזרט. דיש

 ווירבלדיקע פון דך .אנטוויקלען און אנטשטייען וועלט׳רוים
 אנדערע אין להיפך ווערן וועלט־קערפערס, נייע נעפל־קוילן

 וועלט׳קערפערס, אפגעקילטע און׳ אפגעשטארבענע אלטע, טיילן
 אויף זיך לייזן און צעשטויבט ווידער צוזאמענשטויס דורך
מאסן. נעפלדיקע צעשטרייטע אין

 עלטערע אלע כמעט ורעלט. דער פרן סרה ארן $נהריב
 גע־ זיך האבן וועלכע די, אפילו (,* קאסמאגעניעס גייע און

 ארויסגעגאג־ זענען ן, ס א ל פ א ל און ן ט נ א ק אויף שטיצט
 בכלל האט וועלט די אז אנשויונג, הערשנדיקער דער פון גען

 זיי• געוויסער, א לויט מען האט אזוי ב. י ו ה נ א אן געהאט
 אגגע־ ״נעבולאד־היפאטעזע״ דער פון פארם פארשפרייטער ער

 אומגעהויערע אן געבילדעט זיך האט אנהויב" "אין אז נומען,
 לייכטער אין דינער אױסערגעוױינטלעך פון קויל נעפלארטיקע

 אומ״ )״פאר צייט־פונקט באשטימטן א אין אז און מאטעריע
 רא־ א איר אין אנגעהויבן זיך האט צייט"( לאננער ענדלעך

 אנהויב״ ״ערשטער דערדאזיקער איז קוים טאציע־באוועגונג.
 מען קאן געגעבן, אײנמאל באװעגונג קאסמאגענישײר דער פון

 און ארויספירן זיכער פרינציפן מעכאגישע די לויט דאן שוין
 דאס :דערשיינונגען ווייטערדיקע אלע באגרינדן מאטעמאטיש

 אנט* און אנטשטייונב דער מיט זיך פארגעמען וועלכע טעאריעס, *(
)איב.(. וועלטאל דעם פון זויקלונג
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 פלא" פון זיך אפטײלן דאם וועלט־קערפערס, די פון זיך בילדן
 ״אור״ ערשטער דערדאזיקער וו. אז. א. נעטן־סיסטעם

 צװײטע דאס איז ג״ נ ו ג ע וו א ב דער ן ו פ ג נ ו ר פ ש
 דער- ער דױבוא־רײמאנד; פון ״װעלט־רעטעניש״

 אנדע־ פיל אויך טראנסצענדענטאל. םאר עס קלערט
 בײקומען געקאגט נישט האבן פיל^זאפן און נאטורםארשער רע

 שכלדיקער א פון רעזיגנירט האבן און שװעריקײט דידאזיקע
 אנ־ ״איבערנאטירלעכן ערשטן אן דא זעענדיק אויסטײטשוגג,

/,״װונדער א ובכן שטויס׳/
 װעלט״ ״צװײטע דאסדאזיקע װערס מײנונג אונזער לויט
 איז ג נ ו ג ע װ א ב די אז הנחה, דער דורך געלײזט רעטעניש״

 אײגנ־ אורשפרינגלעכע און אימאנענטע אן אזוי פונקט
 (12 >קאפ. נג ו ד ג י פ מ ע די ווי סובסטאנץ, דער םון שאפט

 געפינען הנחה מאניסטישער דערדאזיקער צו בארעכטיקונג די
 גרוי״ די אין צװײטנס און סובסטאנץ־געזעץ אינם ערשטנס מיר
 גע־ האבן פיזיק און אסטראנאמיע די װעלכע פארשריטן, סע

 יארהונדערט. ׳טן\1\ פון העלפט צװײטער דער אין מאכט
 און ן ע ז נ ו ב פוץ ספעקטראל־אנאליז דעם דורך

 אז דערגאנגען, בלויז נישט מיר זענען (1860) ף א ה כ ר י ק
 אומענד־ דעם פילן-אן װעלכע װעלט׳קערפערם, מילי^נען די

 אונזער ווי מאטעריעס דיזעלביקע פון באשטײען רוים, לעכן
 פאר- אין זיך געפינען זײ אז אויכעט, נײערט ערד, און זק

 געװאר אפילו זענען מיר אנטוויקלונג, פון סטאדיעס שידענע
 פון מרחקים און באוועגונגען די זענעץ עס וואסערע געווארן

 פ א ק ס ע ל ע ט דער װעלכע װעגן שטערן, אומבאוועגלעכע די
 דער איז ווייטער זאגן. געקאגט גארנישט אונז וואלט אפילו

 האט און געווארן פארבעסערט באדייטנדיק גופא טעלעסקאם
 א געליפערט ע י פ א ר ג א ט פא פון הילף דער מיט אונז

 אין מ׳האט וועלכע וועגן אנטדעקונגען, אסטר^נאמישע מענגע
 גע׳ נישט השגה קײן צומאל יארהונדערט ־טןx^x פון ןןנהויב

 פון קענטעניש בעסערע די אונז האט אחוצדעם האבן. קענט
 אפצושאצן געהעריק ווי געלערגט נעפל־פלעקן און קאמעטן די
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 וועלכע וועלט־קערפערס, קלײנע די פון באדײטונג גרויםע די
 אין שטערן גרעסערע די צווישץ פארטיילט מיליאנענווייז זעגען

וועלט־רוים.

 מיליאגען די פון גן ע וו די אז אויך, יעצט ווייסן מיר
 אומ• אפילו טיילווייז און פארענדערלעך זענען וועלט־קערפערס

 פלאיעטן־ דעם באטראכט מען האט פריער בשעת רעגלמעסיק,
 ד־דא־ אז געהאלטץ, מ׳תאט און באשטענדיקן א אלם סיסטעם

 אייביקער אין קרייזן זייערע באשרייבן קוילן ווירבלדיקע זיקע
 אסטראפיזיק די געקומען איז מסקנות וויכטיקע צו גלייכמעסיקייט.

 פון געביטן אנדערע די אין פ^רשריטן געוואלטיקע די אדאנק
 ווי עלעקטריק, און אפטיק דער אין קודם־בל און פיזיק, דער
 האט ענדלעך עטער-טעאריע. פארבונדענעד דערמיט דער אין אויך
 אונ״ פון פ^רשריט גרעסטן פארן ארויסגעשטעלט דא אויך זיך
 ־ ת ס לע א ערס וו אוני ד$ס נאטור-קענטעניש זער

 געזעץ דאהדאזיקע אז איצט, ווייסץ מיר ץ. ע ז ע ג - ץ נ א ט ס
 אין ווי וועלט־שטחים ווייטסטע די אין איבעראל גילטיק איז

 די בנוגע אזוי פונקט גילטיק איז עס פלאנעטן־סיסטעם, אונזער
 קלעגטטן דעם בנוגע ווי ערד, אונזער פון טיילעכלעך קלענסטע
 אויך אבער זעמיד מיר קערפער. מענטשלצבץ אונזער פון קעמערל

 אז הנחה, וויכטיקער דער צו געצווונגען לאגיש און בארעכטיקט
 ענערגיע דער פון און מאטעריע דער פון דערהאלטונג די

 ווי אלגעמיין, אזוי פונקט און צייטן אלע אין עקזיסטירט האט
י ב יי א ע ל א אין אויסנאם. אן היינט עקזיסטירט זי
 ערם וו אוני אומענדלעכער דער איז ן ט יי ק

סובסטאנץ־געזעץ דעם אונטערגעווארפן

 אםטרא:,אמיע דער פון טארשריטן ריזיקע דידאזיקע פון
 קעגגזייטיק, זיך דערגאנצן און שטיצן וועלכע פיזיק, און

 צון דעם בנוגע שלוסן וויבטיקע רייע גאנצע א ארויס דרינגט
 דער- דער בנוגע ק^המאס, פונם אנטוויקלונג און זאמענשטעל

 קאנע- מיר סובסטאנץ. דער פון אומוואגדלונג און האלטויג
 טעזן: פאלגגדיקע אין קורץ צונויפפאסן שלוסן דיזעלביקע
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 אומב^ און גרויס אומענדלעך איז ם י ו ר - ט ל ע װ דער ן.
 אומע־ איז גײערט לײדיק, נישט אינערגיץ איז ער גרעניצט•,

 אין ט ײ צ • ט ל ע װ די .11 סובסטאנץ. מיט אנגעפילט טום
 נישט האט זי ;אומבאגרעניצט און אומענדלעך אזוי אויכעט

 סובסטאנץ די 111 אייביקייט. איז זי סוף, קײן און אנהויב קײן
 אומאויפהערלעכער אין צײט יעדער צו און אומעטום זיך געפינט

 פול• קײן נישט הערשט אינערגיץ ;פארענדערונג און באװעגונג
 אבער בלײבט דעדבײ •, פארשטארטקײט און רו שטענדיקע

 אומ־ אזוי פונקט מאטעריע דער פון פמות אומענדלעכער דער
 אומבײטנדי״ זיך אײביק דער פון פמות דער ווי פארענדערט,

 םוב• דער פון אוניװערסאל־באװעגונג די ¥!. עגערגיע. קער
 מיט קרײז־לױף אײביקער אן איז װעלט־רוים אין סטאנץ

 אנטוויקלונגם־צושטאנדן. איבערחזרנדיקע זיך ש י ד א י ר ע 9
 אומבײט פעריאדישן א אין באשטײען פאזעס דידאזיקע ¥.

 ארויסגערופענע דורכדעם די פון אוץ טעמפעראטור דער פון
 )געדיכטקײטס־פארהעלטעניש(. אגרעגאט־צושטאנדן

 דורך אנטשטײען װעלט־רוים פונם טײל אײן אין שעת2 .71
 פ$ר קומט װעלט־קערפערס, נײע קאגדענסירונג שטײגנדיקער
 די פראצעס, היפכדיקער דער טײלן אנדעדע אין גלײכצײטיק
 צוזאמען. זיך שטויסן װעלכע װעלט־קערפערם, פון צעשטערונג

 װערן װעלכע װארימקײטס־קװאנטיטעטך אומגעהויערע די ¥11
 צוזאמענ׳ די בא ר$צעסן3 מעכאנישע דידאזיקע דורך געשאפן
 זיך מיט שטעלן װעלט־קערפערס, װירגלעבדיקע די פון שטויסן

 די ארוים רופן װעלכער קרעפטן, לעבעדיקע פרישע די פאר
 שטויב־מאםן ק$סמישע געבילדעמע דערבײ די פון גאװעגונג

 װירבלעבדיקע די פון זיך ן פ א ש ע ײ נ דאס װײטער און
 פונדאסנײ. אן וױדער זיך הויבט שפיל אײביקער דער קוילן:

 מיל־ פאר אנטשטאנען איז װעלכע ערד, מוטער אונזער אויך
 זונען־סיסטעם, װירבלענדיקן פון טייל א פון יארכױזנטער יאנען
 װי נאכדעם און מיליאנען װײטערדיקע םון לויף3<ן נ$כן װעט
 אויף אראפםאלן צוריק ווערן, קלענער כסדר װעט װעג איר
זין. דער
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 קאס״ אוניװערסאלן דעמדאזיקן ארומצונעמען קלאר כזײ
 די פארשטײן געבוי מען דארף אנטװיקלונגפ־פראצעס מישן

 אונטער• און אנטשטײן פעריאדישן װעגן אגשוױנגען מאדערנע
 אגשוױנגען דידאזיקע לויט װעלט־קערפערס. די פון גאנג

 קלײנטשיק א אין צונויף ״ערד״ מוטער אונזער זיך שרומפט
 אומצײליקע אין אום קרײזלען אזעלכע װאס זונען׳שטױבעלע,

 ן- ש ט ג ע ״מ אײגן אונזער װעלט־רוים. אומענדלעכן אין מיליאנען
 פאר• גרויסקײטס־שגעון אנטראפיסטישן זײן אין װאס װעזן׳/

 צו אראפ זינקט אלהים״, ״צלם דעם אלס זיך עס הערלעכט
 האט װעלכע זויגחיה, פלאצענטאלער א פון באדײטונג דער

 די װי אוניװערס גאנצן דפם לגבי װערט גרעסערן קײן נישט
 אינ• מיקראסקאפישע דאס װי אײנטאג־פליג, די און מוראשקע
 זע- מענטשן מיר אויך באציל. קלענסטער דער און פחארױם

 אײ״ דער פון צושטאנדן פאריבערגײענדיקע װי מערנישט נען
 דער פון דערשײנונגס־פארמען אינדיװידועלע סו־בסטאנץ, ביקער

 װי• באגרײפן, מיר נישטיקײט װעמעס ענערגיע, און מאטעריע
 דער און רוים אנסופיקן דעם אנטקעגן זײ שטעלן מיר באלד

צײט. אײביקער
 דעם באצײכנט האט ט נ א ק זיגט פדן צייט. און רוים

 אונזער פון ״פארמען כלױזע אלס שטח און צײט פון באגריף
 די הכרה, אריסערלעכער פרן פארם אלס רוים דעם — הכרה״

 איבער זיך האט — הכרה אינערלעכער פץ פארם אלס צײט
 אויפגעהויבן דערקעגטעניש פרן פראבלעם װיכטיקן דעמדאזיקן

 מאדער־ פיל עד-הױם. נאך דויערט װעלכע פלוגתא, גרויסע א
 טאט״ ״קריטישער דערדאזיקער אז האלטן, מעטאפיזיקער נע

 אידעאליסטי- ״רײן א פון אויסגאנגס־פונקט דער װערן דארף
 אפ־ מען ק$ן דערמיט אז און דערקענטעניש׳טעאריע״ שער

 מענטשלעכן געזונטץ פון איבערצײגונג נאטירלעכע די פרעגן
 צײט פון ממשותדיקײט דער װעגן פארשטאנד

 בײ- די םדץ אויפפאסונג אײנזײטיקע דידאזיקע שטח. און
 גרעסטע די פון מקור דער געװארן איז גררנט־באגריפן דע

 בלויז בארירט כלל יענעם מיט האט ט נ א ק מחמת ;טעותים
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 זייט, צווייטע די בשעת פראבלעם, פרן זייט סוביעקטיווע איין
 פולשטענדיק פאר אנערקענט אליין ער האט אביעקטיווע, די

 גע" האט ער זייט. סוביעקטיווער דער מיט גלייכבארעכטיקט
 ט, טע י ל א ע ר עמפירישע האבן צייט און "רוים :ז$גט
 ט". ע ט י ל א ע ד י א טראנסצענדענטאלע אבער
 מאדערנער אונזער זיך ק$ן ן ט נ א ק פון כלל ד^זיקץ מיטן

 נישט אבער דערקעגן איינפארשטענדיק, גאנץ דערקלערן מאניזם
 פון זײט סוביעקטיווע די פריווילעגירן איינזייטיקן יענעם מיט

 אב- יענעם צו קאנסעקווענט פירט אט$־ד$ס מחמת פראבלעם;
 אין הייפט-אויסדרוק זיין געפינט וועלכער אידעאליזם, סורדאלן

 פארשטלונגען, ווי מערנישט זעגעץ קערפערס :זאץ בערקלאיס
 תוך אין ווערן. פארנומען דעם אין באשטייט מציאות זייער

 אזוי: הייסן געדארפט גיכער כלל דערדאזיקער האט גענומען
 מערנישט באוווסטזיין פערזענלעך מיין פאר זענען "קערפערס

 ווי רעאל אזוי פונקט איז מציאות זייער ,פ^רשטעלונגעץ ווי
 גאנגליען• די פון ה. ד. דענק־ארגאנען, מיינע פון מציאות די

 אײג״ די נעמען־אויף וועלכע מוח־קארע, דער אין קעמערלעך
 די בילדן אסאציאציע דורך אוץ חושים־ארגאנעץ די פון דריקן

 די בספק מטיל כ׳בין ווי גוט אזוי פונקט פארשטעלונגען",
 ג$ר, זיי כ׳פארלייקן אדער שטח", און צייט פון "רעאליטעט

 בא־ אייגן מיין פון רעאליטעט די פארלייקענען אויך איך קאץ
 חלום, אין האלוצינאציעס, אין פיבער־דעליריום, אין וווסטזיין!

 פ^רשטע* וואר פאר מיר האלטן ט^פל־באוווסטזייץ ג. א. אין
 ;״דמיונות״ בלויז נאר רעאל, נישט לגמרי זענען וועלכע לונגען,

 פאר פערז^ץ אייגענע אונזער אפילו מיר באטראכטן $פטמ$ל
 ״€02110, 01־20 בארימטע דאס פרעמדן. א פאר אנדערש׳ עמיצן

מער. נישט בכן דא גילט 5מזט”
 יעצט איז צייט און רוים פון רעאליטעט די אבער

 אונזער פון פארברייטערונג דער דורך באוויזן ענדגילטיק
 סובסטאנץ־געזעץ דעם פארדאנקען מיר וועלכע וועלט-אנשויונג,

 האבן מיד ווי נאכדעם קאסמאגעניע. מ^ניסטישער דער אוץ
 ,^ליי• פון פארשטעלוגג אומבאגרינדעטע די באזייטיקט ענדלעך
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 אומענדלעכער, דער אלם געבליבן, אוגז איז רוים". דיקן
 ע, י ר ע ט א מ די מעדיום, ר ע ק י ד נ ל י פ ם י ו א • ם י ו ״ר

 ע. ם א מ אין ר ע ט ע :פארמעץ ביידע אירע אין צומאל און
 אלם זייט צווייטער דער פין מיר באטראכטן אזוי פונקט און

 בא- אייביקע די געשען" ע ק י ד נ ל י פ ס י ו א ׳ ט יי "צ דאס
 דריקט וועלכע ע, י ג ר ע נ ע געבעטישע אדער וועגונג

 פון נג ו ל יק נטוו א אומאויפהערלעכער דער אין אוים זיך
סובסטאגץ. דער

 יעדער ווי היות 15ת1¥8?511מ1 ק8קיו841111דמ 70013116,
 פל- באוועגונג, זיין ממשיך לאנג אזוי איז קערפעד באוועגטער

 דעם אין דערין, נישט אי□ שטערן מניעות אויסערלעכע זמן
 אוים־ רעיון, אויפן געקומען יארן טויזנטער פאר שוין מענטש

 בא- אין געבראכט איינמאל וועלכע, אפאראטן, אזעלכע צובויעץ
 זעל- אויפן באוועגן ווייטער תמיד שוין זיך זיי זאלן וועגונג,

 בא- יעדע אז דערביי, באמערקט נישט האט מען אופן. ביקץ
 און שטערונגען אויסערלעבע אויף אן זיך שטויסט וועגונג
 א עפעס נישט קומט עם וויבאלד אויף, ביסלעכווייז העדט
 צוגעפירט נישט ווערט עס ווען דרוי&ן, פון אנשטויס נייער
 מניעות. יענע זיין גובר זאל וועלכעד פוח, נייער א עפעס
 דער מיט זיך וו$לט למשל, אומרו, וואקלעגדיקער זיך דער

 אייבי• אין אהער און אהין באװעגט געשווינדקייט זעלביקער
 די און לופט דער פון ווידערשטאנד דער נישט ווען קייט,

 ביסלעכווייז צעשטערן וועלכע אנשפאר-פונקט, דעם אין רייבונג
 פאר- און באוועגונג זיין פוץ קראפט לעבעדיקע מעכאגישע די

 נייעם א דורך אים מוזן מיר ווארימקייט. אין זי וואנדלען
 גע־ די אנציען דורך פענדל-זייגער דעם בא )אדער שטויס
 אוממעג־ איז דערפאר קראפט. מעכאנישע נייע צופירן וויכטן(

 אויסערלעכער אן זאל וועלכע מאשין, א אויפצובויען לעך
 דער־ פסדר דערצו זיך זאל און ארבעט־יתור אריספערטיקן הילף

 אזא שאפן צו פרווון, אלע גאנג. אומפארעגדערלעכן אין האלטן
 דערקעיטעניש די ;דורכפאלן געמוזט האבן ״?6סז6111מזט סרת1>116”

 די באוויזן טעארעטיש אויך בכן האט סובסטאנץ־געזעץ פון
דערפון. אומטעגלעכקייט
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 אויג אין האבן מיר בעת זאך, די איז אבער אנדערש
 אומענדלעכן דעם גאנצקייט, זיין אין אס מ ס א ק דעם

 אייביקער אין ^גשויונג, אונזער לויט זיך, געפינט װעלכער וועלטאל,
 גאנ־ דער אז געזאגט, צוגלייך אבער איז דערמיט כאוועגונג.

 אלצאדומנעמענדיקער אן איז גופא ס ר ע וו י ג ו א צער
 אייביקע און אומענדלעכע דידאזיקע """!!©ק•!©?". ״106116״

 און אייביקעד אין גופא זיך דערהאלט װעלטאל״ פוגם "מאשין
 אומענדלעך דער וועלכער בא באוועגונג, אומאויפהערלעכער

 ענער• פאטענציעלער און אקטועלער דער פון סכום גרויסער
 אויפפאסונג אונזער לויט דערזעלביקער. אייביק בלייבט גיע
 דעס פאר מאבילע״ "פערפעטואום פון פארשטעלונג די בכן איז

 בא־ פונדאמענטאל און וואר אזוי פונקט קאסמאס ן צ נ א ג
 איזאליר־ דער פאר אוממעגלעך להיפך איז זי ווי דייטנדיק,

 וועדן דערמיט וועלטאל. דעם פון עייל איין פון אקציע טער
 גע־ ארויסגעפירט זענען וועלכע מסקנות, די אפנעפרעגט אויך
ענטראפיע-טעאריע. דער פוץ ווארן

 בא• שארפזיניקער דער פונטוועלטאל. ענטראפיע
 • ס ט יי ק מ י ר א וו ר ע ש י נ א כ ע מ דער פון גרינדער

 די צונויפגעפאסט האט ס, יו ז ו א ל ק ,1850 ע י ר א ע ט
 הויפט־ צוויי אין לערע וויכטיקער דערדאזיקער פון יסודות
 ענערגיע "די קליגגט: הויפט־כלל ערשטער דער כללים.
 )אומפארענדער־ ט נ א ט ס נ א ק איז ל א ט ל ע וו פונם
 אונזער פון העלפט איין בילדעט כלל דערדאזיקער לעך"(;

צװײטער דער פרינציפ". "עגערגיע־ דעם סובסטאנץ־געזעץ,
 ל א ט ל ע וו ם נ ו פ ע י פ א ר ט נ ע "די :זאגט הויפט־כלל

 אב• קלאוזיוס׳ לויט ם״. ו מ י ס ק א מ א צו שטרעבט
 אין וועלטאל פונם ענערגיע גאנצע די זיך צעפאלט שויונג

 טעמפערא־ העכערער פון )ווארימקייט טייל איין טיילן: צוויי
 וו.< אז. א. ענערגיע כעמישע עלעקטריייע, מעכאנישע, טור,
 צװײטע ד' ארבעט, אין פארוואנדלען טיילווייז נאך זיך קאן
 פאר- דערדאזיקער צו פעיק נישט שוין איז דערקעגן טייל

 פאר* ווארעמקייט אין שוין די לעצטע, דידאזיקע וואנדלונג.
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 ענערגיע אנגעזאמלטע קערפערס קעלטערע אין און וואנדלטע
 פארלוירן. לחלוטין ארבעטס־אויספירונג ווייטערדיקער פאר איז

 נישע קאן וועלכע ענערגיע־טייל, נישט־פארברויכטע דידאזיקע
 ו• א ל ק רופט ארבעט, מעכאנישער אין ווערן פארוואנדלט מער

 גע- אינעווייניק אויף די ה. )ד. ע י פ א ר ט נ ע אן ס ו י ז
 ער- דער פון חשבון אויפן בסדר וואקסט זי ,קראפט( ווענדטע

 אלץ איבער גייט טאג־טעגלעך ווי אבער היות טייל. שטער
 און ווארימקייט, אין וועלטאל פונם ענערגיע מעכאנישע מער

 ארבעט, אין װערן פארוואנדלט צוריק נישט קאן ווארימקייט די
 ענערגיע ארבעטספעיקער דער פון במות גאנצער דער בכן מוז

 טעמפע־ אלע ן.רוער אראפגעזעצט און צעשטרייט מער אלץ
 פול־ די און פארשוויגדן, סוף־בל־סוף מוזן ראטור־חילוקים

 פאר- גלייכמעסיק זיין וועט ווארעמקייט געבונדענע שטענדיק
 שטארער פון חויפן אומבאוועגלעכן איין־איינציקן אין שפרייט

 בא- ארגאנישע יעדע און לעבן ארגאנישע יעדעס מאטעריע;
 דערדא־ ווערן דערגרייכט ס׳וועט ווען אויפהערן, וועט וועגונג
 וואלט דאס ע; י פ א ר ט נ ע פון ם ו מ י ס ק א ט זיקער
 פעליקס )פארגל. וועלט". דער פון "סוף אמתער דער געווען

 די- ווען (.1902 שאטן, איר און וועלט־הארינטע די אויערבאך,
 דעמדאזיקן וואלט ריכטיק, זיין ז$ל ענטראפיע־טעאריע דאזיקע

 אויך אנטשפרעכן געמוזט וועלט" דער פון "סוף השערהדיקן
 זענען פ^רשטעלונגען ביידע "אנהויב"; אורשפרינגלעכער אן

 אויפפאסונג ק^נסעקווענטער און מאניסטישער אונזער לויט
 אומבאגרינדעט. גלייך פראצעס קאסמאגענעטישן אייביקן פון
 סוף. קיין ווי ^נהויב קיין נישט אזוי פרנקט האט וועלט די
 באוועגונג. אייביקער אין זיך געפינט און אומעגדלעך איז זי

 ענער־ אקטועלע די איר אין זיך פארוואנדלט אומאויפהערלעך
 סכום דער און ;פארקערט און ענערגיע באטענציעלער אין גיע
 בלייבט ענערגיע פאטענציעלער און אקטועלער דערדאזיקער פון

דערזעלביקער. תמיד
 מיט באהויפטן ענטראפיע דער פון פארטיידיקער די

 פראצעסן, אזעלכע אויג אין האבנדיה דאסזעלביקע, דעכט
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 סיטטעם. געשלאסענעם באשטימטן א אין פאר קומען וועלכע
 קענען מיד וועלכן אויף וועלטאל, פון ן צ נ א ג גרויסן אין

 סיסטעם", "געשלאסענעם א פון באגריף דעם אנווענדן נישט
מעג- ס׳איז וועלכע ביי פארהעלטענישן, אבער הערשן

 אין ווארעמקייט פון פארוואגדלונג פארקערטע די אויך לעך
 צוויי פון למשל, צוזאמענשטויס, באם ארבעט. מעכאנישער

 אומגעהויעדער מיט צונויף זיך טרעפן וועלכע וועלט־קערפערס,
 אינדער• ווארעמקייטס־מאסן, קאלאסאלע פריי ווערן געשוויגדקייט,

 צעשאטן און ארויסגעשליידערט ווערץ מאסן צעשטויבטע די ווען צייט
 מאסן, ווירבלענדיקע די פון שפיל אייביקער דער וועלטרוים. אינם

 קליינע נייע פון זיך בילדן ד$ס טיילן, די פון ק^נדענסאציע די
 קערפערס גרעסערע אין זיך פארייניקן זייער מעטעאריטן,

פונדאסניי. אץ דאן זיך הויבט וו. אז. א.
 אנטװיקלונגס־געשיכ־ די געאגעניע. מ^ניסטישע .11

 ווארפן איצט נאך וועלן מיר וועלכער אויף ערד, דער פון טע
 פין טייל קלייניטשקן ג^ר א נאר בילדעט בליק, לויפי^ן א

 געווען אויך אפילו איז זי קאסמ$ס. גאנצן פון געשיכטע דער
 דער פון אביעקט אן יארן טויזנטער זינט איר מיט צוגלייך

 מיטאלאגישער דער פון נאכמער און ספעקולאציע פילאזאפישער
 איז דערקענטעניש וויסגשאפטלעכע באמת איר אבער ריכטונג;

 יארהונדערט. ־טץx1x פון רוב פי על שטאמט און יונגער פיל
 פלא־ א פון אלם ערד, דער פון נאטור די איז פרינציפ אין

 געווען באשטימט שוין זזץ, דער ארוס קרייזט וועלכער נעט,
י ל א ג (1543$) ק י נ ר ע פ א ק פוץ וועלט־סיסטעם דעם דורך

 האבן אסטראנאמען גרויסע אנדערע און ר ע ל פ ע ק יי, ל
 גע־ די זון, דער פון מרחק איר פעסטגעשטעלט מאטעמאטיש

פון קאסמאגעניע די וו. אז. א. באוועגונג איר פון זעצן
 וועג, דעם אנגעװיזן שפעטער האבן ט א ל פ א ל און ט נ א ק

 מו־ דער פון ארויסאנטוויקלט זיך האט ערד די וועלכץ אויף
 פלא־ אונזער פון געשיכטע שפעטערדיקע די אבער טער-זון.

 אנטשטייונג די אויבערפלאך, זיין פון אומגעשטאלטונג די נעט,
 נאך איז מדבריות און בערג די פון ימים, און יבשות די פון
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 פרן צעגטליקן צוויי ערשטע די אין אץ צ־טן7111 פון סוף צום
 ערנ• פון געגנשטאנד א געווען זעלטץ נאר יארהונדערט צ׳מן1צ

 באג־ זיך מען האט ס׳רוב פארשונג. וויסנשאפטלעכער סטער
 מסודהדיקע מיט אדער השערות אומזיבערע גאנץ מיט נוגנט

 דער אין גלויבן דער האט איבעדהויפט מעשיות. באשאפונגס־
 דעם פארמאכט לכתחילה תורת־משה פון באשאפונגם־געשיכטע

אמת. פון דערקעגטעניש דער צו וועג
 ווערק, באדייטנדיק א דערשינען איז 1822 יאר אין ערשט

 דער פון פארשונג וויסגשאפטלעכעד לגבידער ס׳איז וועלכן אין
 ׳ נ א דא פרוכטבארסטער דער געוואדן אנגעווענדט ערד־געשיכטע

 פון פרינציפ דעס אדער ד, א ט ע מ ר ע ש י ג א ל א ט
 און שטודירן מיר וואט דערין, באשטייט עד יזם. ואל ט ק א

 דורכדעם כדי ט, ר א וו נ ג ע ק דער פון דערשיינונגען די באיוצן
 דער פון פדאצעסן געשיכטלעכע עילעכע די דערקלערן צו

 צוערשט האט האף קארל ווי נאכדעם פארגאנגענהייט.
 נאטיר־ פעסטגעשטעלטע היסטאריש די פון "געשיכטע זיין אין

 באגריגדעט ערד־אויבערפלאך" דער פון פארענדערונגען לעכע
 (1330) באלד ער איז (,1822) מעט$ד אנטאלאגישן דעמדאזיקן

 זיינע אין לייעל טשארלז געאלאג ענגלישן דורבן
 גע־ אנגעוועידט דערפאלגרייך געאלאגיע" דעד פון "יסודות

 דער אין ערד. דער פון געשיכטע גאנצער דער אויף ווארן
 געדאג• זיין אין ר ע ט ל א וו ן א ה א י האט צייט נייעסטער

 (1908) לעבן" פונם און ערד דער פוץ "געשיכטע קענרייכער
 דעדדאזיקער פון שילדערונג פאפולערע קלארע, א געגעבן

טעאריע.
 מוזן ערד-געשיכטע דער פון הויפט־אפשניטן צוויי אלס

 און ע ש י אנ ג אומאר די אונטערשיידן קודם־כל מיר
 אן זיך הויבט צווייטע די ? ע י נ ע ג א ע ג ע ש י נ א ג ר $

 בא* זיך האבן פלאנעט אונזער אויף ווען מאמענט, דעם פון
 ע ש י נ א ג ר א מ או די באשעפענישן. לעבעדיקע ערשטע די וויזן

 אפ־ עלטערער דער ערד, דער פון צ ט כ י ש ע ג ע ש י נ
 פון געשיכטע די ווי אופן זעלביקן אויטן פארלאפן איז שניט/
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 אלע די ;זונעףסיסטעם אונזער פון פלאבעטן איבריקע די
 ווירבל־ די פוץ עקוואטאר פוגם אפגעריסן זיך האבן פלאנעטן

 זיך האבן וועלכע רינגען, נעפלדיקע אלס זוגען־קערפעדס דיקע
 וועלט־קערפערס. זעלבשטענדיקע צו קאגדענסירט ביסלעכווייז

 אפקילונג דורך נעווארן איז נעפל-קויל גאזארטיקער דער פון
 בסדר׳ דורך איז, ווייטער און ערד־קויל, פייערדיק׳פליסיקע די

 אוי־ איר אויף אנטשטאנען װארימקײטס-אויסשטראלונג, דיקער
 ערשט באוווינען. מיר וועלכע שאל, פעסטע דינע די בערפלאך

 גע־ איז שאל דערדאזיקער פון טעמפעראטור די ווי נאכדעם
 ארומרינגל• דער פון זיך האט גראד, געודיסן א צו ביז זובקען
 טראפנארטיק ערשטע דאס אפזעצן געקאנט דאמף׳הילע דיקער

 וויב• דער געווארן געגעבן איז דערמיט און וואסער. פליסיקע
 לעבן. ארגאנישן פון אנטשטייונג דעד פאר פאר־תנאי טיקסטער

 איינגעטרעטן ס׳איז זינט אפגעלאפן, זענען יארן מיליאנען פיל
 בילדן ערשטע דאס פראצעס, באדייטונגספולער דערדאזיקער

 דריטער דער אן זיך הויבט דערמיט וואסער. פליסיקן פון זיך
ע. י נ ע ג א י ב די קאסמ^געניע, דער פון הויפט־אפשניט

 הויפט• דריטער דער ביאגעניע. מאניסטישע .111
 דעד מיט אן זיך הויבט וועלט׳אנטוויקלונג דער פון אפשניט

 ערד׳ אונזער אויף ארגאניזמען די פון אגטשטייונג עדשטער
 דער צו ביז אומאיבערגעריסן דעמאלט זינט דויערט און קויל

 שטעלט עס וועלכע פראבלעמען, גרויסע די צייט. איצטיקער
 ערד• דער פון טייל אינטערעסאנטע דידאזיקע אוועק אוגז פהר

 יארהונדערט ־טןx^x פון אנהויב אין נאך זעגען געשיכטע,
 פאר על׳כל־פנים אדער אומלייזבאר פאר בכלל אגגעגאנגען

 ער־ ליגן צו אויסגעוויזן האט לייזונג זייער אז שווערלעך, אזוי
דאזיקן פון סוף באם מרחקים; ווייטסטע די אין גיץ

 שטאלץ בארעכטיקטן מיט געקאנט מיר העבן י^רהובדערט
 און ע י ג א ל א י ב מאדערגער דער דורך זענען זיי אז זאגן,

 האט צוערשט געיוארן. געלייזט פרינציפ אין טראנספארמיזם
 אד (,1809) טעאריע די פעסטגעשטעלט ק ר א מ א ל ן א ש ז

פלאנצן־קי• או! היות• דעם בון פארמען אומצייליקע אלע די

250



 אומװאנדלוגג ביסלעכװײזער דורך אגטשטאנען זענען !יגרײך
 דידאזיקע אז און שטאם־פארמען, פשוטסטע שותפישע פוץ

 ארויםגערופן איז טראנסמוטאציע פאמעלעכדיקע שטופנװײזע,
 יאר פופציק ט. יי ק י ד ה ש ו ר י און נג ו ס א פ ו צ דורך

 װײטער אויסגעפירט דארװין טשארלז האט שפעטער
 ״דעסצענדענץ-טעאריע/ דערדאזיקער פוין טײלן אײנצלנע די

 פאר״ דערגרײכטע אינצװישן גרויסארטיקע, די אויף געשטיצט
 זיין דורך צוגלײך אויסגעפילט און ביאלאגיע, דער פוץ שריטן
 װעלכער בלײז, צװײפלהאפטן דעם ״סעלעקציע־טעאריע״ נײער

 אויפ״ האט ער לאמארקן. דורך געװארן איבערגעלאזט איז
 קױם״ פארן קאמף ״אין אפקלויב נאטירלעכער דער ווי געװיזן,

 צװעק־ די שאפט װעלכער בורא, אומבאוװסטזיניקער דער איז
 לכתחילה־ א אץ לעבנס־פארמען די פרן ארגאניזאציע מעסיקע

 גע״ דארװין איז דורכדעם שאפונגס־פלאץ. ארן צװעק דיקן
װעלט״. ארגאגישער דער םון ״קאפערניק דער װארן

 און פערטן פארן אנטראפאגעניע. מאניםטישע ¥!.
 מיר ק^בען װעלט־אנטװיקלינג דער פון הויפט־אפשניט לעצטן

 צײט-פעריאד, דעמדאזיקן באטראכטן שטאנדפונקט אונזער פון
 אײגעגער אונזער אנטװיקלט זיך ס׳האט װעלכן פון משך איץ

 בא׳ קלאר האט (1809) ארק מ א ל שױן מין. מענטשלעכעד
 גע־ נאטירלעכערװײז האט אנטװיקלונג דידאזיקע אז נומען,
 דורך אופן, אײנציקן אײן אויף בלויז פארגעקומען קאנט

 צום די פון אלס ס״, ע פ ל א מ ן ו פ ג נ ו מ א מ ש פ ״א
 שפעטער האט יי ל ס ק א ה זויגחױת. פארקרובישטע באענטםטן

 שטע* דער ״װעגן אפהאנדלונג בארימטער זײן איץ אויםגעװיזן
 באדײטוגגס• דידאזיקע אז נאטור׳/ דער אין מענטש םונם לונג
 דעסצענ• דער פוץ פועל־ױצא נױטװענדיקער א אין הנהה פולע

 עמבריאלא״ אנאטאמישע, אויף זיך שטיצט און דענץ־טעאריע
 די- דערקלערט האט ער פאקטןן פאלעאנטאלאגישע און גישע

 געלײזט. פאר פרינציפ אין פראגעס״ די פון ״פראגע דאזיקע
 פון באהאנדלט אופן גײסטרײכן א אויף זי האט ן י וו ר א ד

פונם אפשטאמונג ,״די ט. א. װערק זיין אין זײטן פארשידענע
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 אליין איך (.1871; -3אפקלד* געשלעכטלעב^ץ* דער אין ^ענטש
 געװיד־ (1856) מארפאל^גיע״ ״אלגעמיעער מײן אין שוין האב
 אפשטאמונג^טע־ דער פרן פראבלעם װיכטיקן דעמדאזיקן מעט

 פארעפנט• איך האב 1874 יאר אין קאפיטל. באזונדער א אריע
 צו פרוװ ערשטן אלם אנטראפאגעניע, מײן לעכט

 גאנצער זײן דורך מענטש טרנמ ןפשטאמונג די פארטאלגץ
 מאנערן- ארכיגאנישער עלטסטער דער צו ארויף ביז אברת־רײ

 גרויסע דרײ די אויף געשטיצט דערבײ מיך כ׳האב פארם־,
 פארגלײכנדי״ דער אויף שטאם־געשיכטע״ דער פרן דאקומענטן

 פאר־ )פינפטע פאלעאגטאלאגיע און אנטאגעניע אנאטאמיע, קער
 דע־ זיבט זיך האבן מיר װײט װי (.1903 אויפלאגע בעסערטע

 דערגרײ־ װיכטיקע צאלרײכע דורך פארויס געטין רוק א מאלט
 אויפ־ איך האב פארשתג אנטראפאגענעטישער דער פון כונגען
 געהאלטן 1898 אין כ׳האב װעלכן פארטראג, מײן אין געװיזן

 ט. א. קעמברידזש אין זא$לאגן־ק$נגרעס אינטערנאציאנאלץ אויפן
 פונם אפשטאמוגג דער װעגן װיסנשאפט הײנטיקע ,אוינזער
־־ (.1899 אויפלאגע, זיבנטע )ב^ן, מענטש״



האפיטל פערצענטע דאם

באטור דער פון אייגהייט
 * א מ דער ר ע ב י א ס שמודיע ע ש י ט ס י נ א מ

 ט יי ה נ יי א ענערגעטישער און טעריעלער
 ־ א ט י וו און ם ז י נ א כ ע מ — ס. א מ ס א ק פונם

ל. א פ ו צ און ק ע וו צ ל, י צ — ליזם.

 גע־ דערװיזן קודם־פל איז סובפטאגץ״געזעץ דעם דורך
 ק$ן נאטור־קראפט איטלעכע אז פאקט, עיקרדיקער דער ווארן

 אנדע. יעדער אין פארוואנדלען זיך דירעקט אדער אומדירעקט
 ווא- און שטים ענערגיע, כעמישע און מעכאנישע קראפט. רער

 ווערן אריבערגעפירט ק^נען עלעקטריציטעט און ליכט רימקייט,
 פאדשידענע אלס ארויס נאר זיך שטעלן זיי איינאגדער; אין

 אורקראפט, דערזעלביקער און איין פון דערשיינונגס-פארמען
 ב^דיי־ דער ארויס דרינגט פונדאנען ע. י ג ר ע נ ע דער פון

 נא־■ ע ל א פון ט יי ה ג יי א דער וועגן כלל טונגספולער
 אריסדריקן, אויך זיך קאנען מיר ווי אדער ת, ו ח ו כ ׳ ר ו ט

 אין ע" י ג ר ע נ ע ר ע ד פון ם ז י נ א "מ דעם וועגן
 עיקרדיקער דערדאזיקער איז כעמיע און פיזיק גאנצער דער
 די נוגע איז ער וויפל אויף אנערקענט, אלגעמיין איצט כלל

נאטור״קערפערס. אומארגאנישע
 דא/ן וועלט, $רגאנישע די לפנים זיך טארהאלט אנדערש

 דא אוין לעבן. פון געכיט פ$דמענרייכע און פארשידנפארביקע
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 לעבנס־דערשיי- די פון טייל גרויסע א אז באשיימפעלעך, מען זעט
 ענער- כעמישער און מעכאנישער אויף צוריקפירן זיך לאזט נונגען

 אקעגן־זשע ליכט־ווירקונגען. $דער עלעקטרישע אויף גיע,
 אנער־ אלגעמיין נ<ןכנישט דאס איז טייל אנדער אן בנוגע
 און ץ, ב ע ל ן ש י כ י ס פ דעם בנוגע דערהויפט — קענט

 גרוי־ דער ליגט טאקע דא ן. יי ז ט ס ווו א ב דעם בנוגע קודם־פל
 אנטוויקלונגס־טעאריע, מאדערנער דער פון פארדינסט סער

 אין ביידע, די צווישן בריק די אריבערגעווארפן האט וועלכע
 צו געקומען איצט זעמיר מיר געביטן. אפגעזונדערטע פלוג
 פון דערשיינונגען אלע אויך אז איבערצייגונג, קל$רער דער

 דעם אונטערגעווארפן אזוי פונקט זעגען לעבן ן ש ני א ארג
 ע ש ני א ג ר פא או די ווי סובסטאגץ־געזעץ אוניווערסאלן

קאסמאס. אנסופיקן אין פענאמענען
 דערפון דריגגט װעלבע באטיר, דער פון איינהייט די

 איינס זיכער איז דואליזם, אמ^ליקן פון אפשפארונג די ארויס,
 אנט־ מאדערנער אונזער פון רעזולטאטן ווערטפולסטע די פוץ

 גע. געפרוווט איך האב 1866 יאר אין שוין וויקלונגס־טעאריע.
 ם", א מ ס $ ק פון ם ז י נ א "מ דעמד^זיקן באגרינדן צו נוי
 אומאר־ און ארגאנישער דער פון ״אײנהײט פרינציפיעלע די

 דע־ איך האב שטודיעס פארגלייכנדיקע מיט נאטור". גאנישער
 נא־ גרויסע צוויי די פון אידענטישקייט די אויפגעוויזן מאלט

 בנוגע הן צוזאמענשטעל, כעמישן דעם בנוגע הן טור׳קיניגרייכן
 קאפ.(. ¥ מארפאלאגיע, )אלגעמיינע קרעפטן און פארמען די

 זענען אנשויונגען אנטוויקלטע דא דידאזיקע ווען אינדערצייט
 לעצטנס ד^ך זענען אנגענומען, היינט נאטורפארשער ס׳רוב פון
 און באקעמפן צו זײ פרװון געװארן געמאכט זייטן פיל פון
 פאר׳ גאנץ צוויי צווישן קעגנזאץ אמאליקן דעם דערהאלטן צו

 דא אויך זיך האנדלט גענומען תוך אין נאטור׳געביטן. שידענע
 ׳ ני א כ ע מ דער צווישן קעגנזאץ אלטן דעם מפוח ווידער
 אײדער װעלט־ןןנשוױנג. שער י ג א ל א ע טעל און שער

 ווילן קאנטראסט, דעמדאזיקן באטראכטן גענויער וועלן מיר
 זענען וועלכע טעאריעס, אנדערע צװײ אויף אנווייזן בקיצור סיר
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 אנט־ דער פאר װיכטיק זײער איבערצײגונג מײן לויט
 קוילנשטאף״טע״ די זענען דאס פראבלעם. אתזער פון שײדונג

אורגעבורטיטעאריע. די ארן אריע
 האט כעמיע םיזיאלאגישע די קוילנשטאף-טעאריע.

 אנא• אומצײליקע דורך יאר פערציק לעצטע די פון משך אין
 אר- די אין .1 פאקטץ: פיגף פאלגנדיקע פעסטגעשטעלט ליזן

 עלע־ אנדערע קײן אויף נישט טרעטן נאטור׳קערפערס גאנישע
 פאר- דײעגיקע .11 קערפערס. אנארגאנישע די אין װי מענטן

 דעם אײגנטימלעך זענען װעלכע עלעמענטן, די פון בינדונגען
 ״לעבנס״ זײערע זיך שטיצן עס װעלכע אויף און ארגאניזם,

 קערפערס, פלאזמאטישע צונויפגעזעצטע זענען דערשײגונגעך,
 אײװײם־פארבינדונגען. אדער אלבומינאטן גרופע דער פדן

 כעמיש־פיזיקאלישער א איז גופא לעפן ארגאנישע דאס .111
 די. פון שטאפן״אויספײט דעם אין באשטײט װעלכער פראצעס,

 בא• װעלכער עלעמענט, דעריעניקער .17 אלבומייאטן. דאזיקע
 עלעמענטן אנדערע מיט זיך פארבינדן צו פעיקײט די זיצט
 פדי שװעבל( און שטיקשטאף וואסערשטאף, זויערשט^ף, )מיט

 קערפערס, פלאזמאטישע צונריפגעזעצטע דידאזיקע אויפצושטעלן
 קוילנשמאף״ פלאזמאטישע דידאזיקע .7 קוילנשטאף. דער איז

 כע״ אנדערע מײסטן די לגבי אויס זיך צײכענען פארבינדונגען
 מאלעקו־ קאמפליצירטער גאר זײער דורך פארבינדונגען מישע

 ״אנ- זײער און אוימבאשטענדיקײט זײער דורך לאר־סטרוקטור,
 דידאזיקע פון יסוד אויפן אגרעגאט׳צושטאנד. געשװאלעגעם״

 אויפגע־ 1866 יאר אין איך האב פאקטן פונדאמענטאלע פינף
 אײגנטימלעכע, די ״בלויז : ע י ר א ע ט ם$לגנדיקע שטעלט

 דער־ ארן — קוילנשטאף פונם אײגנשאפטן כעמיש־פיזיקאלישע
 לײכטע די אין אגרעגאט־צושטאנד ד״אלצ-פליםיקער דער עיקר

 אײװײסארטיקע קאמפליצירטע, העכטט די פרן צעזעצבארקײט
 פרן סיבות מעכאנישע די זענען — קוילנשטאף־פארבינדונגען

 אר• װעלכע מיט באװעגוגגס-דערשײנוגגען, אײגנארטיקע יענע
 קערפערס, ארמ^רגאנישע די פרן זיך אונטערשײדן גאגיזמען

חגם לעבן״. ד$ס $ן זינען ענגערן אין ררפן מיר װעלכע און
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 ״קוילנ״ דידאזיקע אגגעגריפץ געװאלטיק האבן ביאלאגן פיל
 נישט קײגער גאך ביזאהער פינדעסטװעגן האט שטאף-טעאדיע/

 ארט. איר אױף טעאריע מאניסטישע בעסערע קײץ געגעבן
 פארהעלטע- פיזיאלאגישע די קענען מיר בעת טאג, צי הײנט
 דער פון פיזיק און כעמיע די קעמערל־לעבן, דעם פץ נישן

 אײדער גרינטלעכער, און בעסער פיל פלאזמע לעבעדיקער
 אונזער זיך ל$זט יארהונדערט, ־טןx^x פרן העלפט דער אררם

 דע• ס׳איז אײדער זיכערער, און גענויער באגרינדן טעאריע
געװעך מעגלעך מאלט

 באגריף אלטער דער אװיגעבורט. אץ ארכיגאניע
 אדער 06ת©ם3110 8ססק14ם€3) ט ר ו 2 ע ג ר ו א דער פון
 באדײ־ פארשידענע איץ באגעגנט היעט נאך װערט (86סת;ם״63

 אויך ווי באגריף, דאזיקן פון אומקלארקײט די גראד טונגעץ.
 אלטע פארשידענע, גאנץ אויף אים אנורענדן סתירהדיקע דאס
 דערדאזיקער װאס דערין, שולדיק זענען היפאטעזעס נײע ארן

 פארפל^גטערטע אמײסטן די צו געהערט פראבלעם װיכטיקער
 אויף ביז נאטורװיסנשאפט גאגצער דער פון שטרײט־פראגעס

 ארכיגאניע אדער אורגעבוירט פון באגריף דעם טאג. הײנטיקן
 פץ אנטשטײוגג ערשטער דער אױף בלויז אנװענדץ איך װיל
 קולנשט^ף־פארבינ־ אנארגאנישע פון פלאזמע לעבעדיקער דער

 דאזיקן אין הויפט׳פעריאדץ צװײ אובטערשײד אץ דונגען
 אנט• די !. :ס״ י ז ע נ ע ג א י ב ר ע ד ן ו פ ג י ו ה נ

 אנארגאני- אין קערפ/רס פלאזמאטישע פשוטםטע פון שטיױנג
 אינדיװידואליזירונג די .11 און פליסיקײט, מוטערלעכער שער
 פלאזמע־פארבינדוגגען, ימע םון ארגאגיזמען פרימיטיװסטע פון
 אבער װיבטיקן, דעמדאזיקן ס. ע ער נ א מ פוץ פאדם איץ

 ״נאטירלעכער מיין אין איך חאב פראבלעם שװערן זײער אויך
 באהאנדלט, אויסםירױעך אזוי (15 )קאפ. באשאפוגגס־געשיכטע״

 אויך לײענער. דעם אהין אפשיקן דרײםט דערויף איצט קן>ן איך אז
 באנד< 1 ,167-170 3) מארפאלז^גיע״ ״אלגעמײנער מײן אין

 שטרענג און באריכותדיק באהאנדלט ענין דעמדאזיקן איך האב
 מעכא־ זײן אין עלי, ג י נ אויך ה$ט שפעטער װיסגשאפטלעך.
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 זײ־ באהאנדלט (1884) דעסצענדענץ־טעאריע ניש־פיזיאלאגישער
 זעל• אויפן גאנץ אורגעבורט דער פון היפאטעזע די גענוי ער

 נויטװענדיקע א אלס באצײכנט זי ארן אופן ביקן
 בין איך אנטוויקלונגס־טעאריע. נאטירלעכער דער פון ה ח נ ה

 די ״פארלײקענען אז באהויפטונג, זײן מיט מסבים פולשטענדיק
וװנדער״. אין גלײבן װאס ד^סזעלביקע, איז אורגעבורט

 דער פרן היבאטעזע די מעכאניק. ארן טעלעאלאגיע
 קוילנשטאף־ פארבונדענע ענג איר מיט די און אורגעבורט

 אנטשײדונג דער פאר באדײטונג גרעסטע די באזיצץ טעאריע
 טעלעאלאגישער דער צװישן קאמף אמאליקן פונם

 )מאניס־ מעכאנישער דער און ח ע ש י ט ס י ל א ו )ד
 • ר א ד זינט דערשיינונגען. די פון אויסטײטשונג ר< ע ש י ט
 אין געגעבן סעלעקציע־טעאריע זיין דורך אונז האט ן י װ

 דערקלע־ מאניסטישער דער צר שליםל דעם ארײן האנט דער
 די ביכולת מיר זעגען ארגאניזמען, לעבעדיקע די פון רונג

 אײנריכטונגען צװעקמעסיקע די פון פארשידנארטיקײט פארביקע
 אזרי פונקט צוריקצופירן קערפער־װעלט לעבעדיקער דער אין

 מעג־ אמאל איז דאס ווי סיבות. מעכאנישע נאטירלעכע אויף
 דורכדעם נאטור. אנארגאנישער דער אין בלויז געװען לעך

 צװעקמעסיקע איבערנאטירלעכע יענע איבעריק געװארן זעגען
אנכאפן. געמוזט פריער זיך האט מען װעלכע אן סיבות,

ענד־סיברת און װירק־םיבות
װירקנ׳ די צװישן קעגנזאץ טיפן דעם (.6311830 £103188)

 סיבות תכליתדיקע די און װירק־סיבות( )אדער סיבות דיקע
 פון דערקלערונג דער צו מיטלען די אלס סיבות(,ענד־ )$דער

 נישט פיל$ז$ף מאדערנער שום קײן האט נאטור, גאנצער דער
 ט. נ א ק אימאנועל אײדער שארפער, ארויסגעברענגט

 נאטור־גע־ ״אלגעמײנע ט. א. ױגנט־װערק בארימטן זײן אין
 1755 י$ר אין שוין ער האט חימל״ פון טעאריע און שיכטע

 דעם ארן סטרוקטור ״די פרװו, דרײסטן דעם אונטערגעבומען
 די לויט באטראכטן צו װעלטאל גאנצן פון אנהויב מעכאגישן

 געשטיצט דערבײ זיך ח$ט ער גרונט־כללים״. ע ש י נ $ ט ױ נ
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 דער פרן באוועגונגס־דערשיינוגגען מעכאנישע די אויף אינגאנצן
 מאטעמאטיק און אסטראי^ם גרויסער דער גראוויטאציע.

 טעאדיע דידאזיקע פארברייטערט שפעטער האט ס א ל פ א ל
 טער-1 דער נאפאלעאן בעת באגריגדעט. מאטעמאטיש זי און

 פאר־ ״װעלט־סיםטעם״ זיין אין ארט סארא געפרעגט, אים האט
 האט וועלטאל, פונט דערהאלטער און שעפער דער גאט נעמט

 דידא׳ באדארף איך "סיר, ערלעך: און קלאר געעבטפערט ער
אפן בבן האט ס א ל פ א ל נישט". לגמרי היפ״׳זעזע זיקע
ע ג א מ ס $ ק ע ש י נ א כ ע מ דיד^זיקע אז געווען, מודה

 טראגט וויסגשאפטן, אנארגאנישע אגדערע מיט צוגלייך ע, י ב
דארף אטא־דאס ר. ע ט ק א ר א כ ן ש י ט ס י ע ט א בולט א

קאנט־לאפלאסישע די מחמת אכט, אין נעמען אמייסטן מען
 וויבאלד אנערקענט. אלגעמיין כמעט עד׳היום נאך איז טעאריע

 קרייזן ברייטע אין אטעיזם דעם הייבט נ^ך באטראבט מעץ
 דער טרעפן פארווורף דער אט דארף פארווורף, שווערן אלם

 דערקלערט זי וויפל אויף נאטורוויסנשאפט, מאדערנער גאגצער
מעכאניש. אומבאדינגט וועלט ע ש י ג א ג ר א מ ו א די

 ק• ר י וו א אונז גיט ן יי ל א ם ז י נ א כ ע מ דעד בלויז
 נאטור־דעדשיינונגען, די פון דערקלערונג לעכע

 בא־ אויף ווירק־סיבות, רעאלע אויף צוריק זיי פירט ער מחמת
 מאטעריעלער דער דורך באדינגט זענען וועלכע וועגונגען,

 אליין ט נ א ק גו-פא. נאטור־קערפעדס די פץ קאגרטיטוציע
 פון אויסטייטשונג מעכאנישער דערדאזיקער אן אז באטאגט,

 און עקזיסטירך, נישט וויסנשאפט שום קיין האן נאטור, דער
 צו רעכט אומבאגרעניצטע האט שכל מענטשלעכער דער אז

 ער בעת דערשיייויגען. ע ל א פון אויסטײטשוגג מעכאנישער
 טעאלאגישער דער פון קריטיק זיין אין שפעטער אבער האט

 פאר• די פון אויסטייטשונג די ארומגערעדט אורטיילם־קראפט
 איז נאטור, ארגאנישער דער אין דערשיינונגען וויקלטע

 סיבות מעכאנישע דידאזיקע אז מסקנה, דער צו געקומען ער
 תכליתדיק צוהילף נעמען מען מוז דא נישט; שוין קלעקן

ד$ אויך מען דאדף אמת, אן וואס ענד־סיבות. ווירקנדיקע
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 אוימזיכן צום שכל אונזער פון פוח־הרשאה דעם $נערקענען
 ד$ איז זיינע פעיקייט די אבער — סיבות מעכאנישע די

באגרעניצט.
 ^גער- טײלװײז דא אויך ט נ א ק ה$ט פונדעסטורעגן

 טייל גרעסטער דער בנוגע אבער שכל. פון מאכט די קענט
 פסיכישער דער פאר )דערעיקר לעבנס־דערשיינוגגען די פון

 פון הנחה דידאזיקע געהאלטן ער האט מענטש( פונט טעטיקייט
 פון § 79 מערקווירדיקער דער נויטווענדיקע. א פאר ענד>סיבות

 כאראקטע־ די טראגט אורטיילס-קראפט דער פון קריטיק זיין
 משועבדקײט נויטװענדיקער דער "וועגן :איבערשריפט ריסטישע

 דער בא פרינציפ טעאלאגישן דעם צו פרינציפ מעכאנישן פון
 צוועקמעסיקע די נאטור־צוועק", אלס זאך א פון אויסטייטשונג
 באשעפענישן ארגאגישע די פון קערפערבוי אין איינריכטונגען

 דער אן אומדערקלערלעך אזוי ץ ט נ א ק אויסגעוויזן האבן
 א אץ ה. )ד. ענד־טיבות איבערנאטירלעכע פון הנחה דער

 שרייבט: ער אז באשאפונגס׳קראפט/ ווירקנדיקער פלאנמעסיק
 און וועזנס ארגאנישע די אז זאך, זיכערע גאנץ א איז "דאס
 מע" די לויט בלויז מיר זענען מעגלעכקייט אינערלעכע זייער

 דערקענען, צו ביכולת ניש ווייט נאטור דער פון פרינציפן כאנישע
 דאזיקן פון אויסטייטשן זיי זיך מיר קאנען ווייניקער נאך

 דרייסט גאנץ מ׳קאן אז זיכער אזוי איז דאס און שטאנדפונקט;
 אונטערנע• צומאל זאל מענטש א אז נישט, פלל זיך שיקט עם :זאגן
 אמאל ס׳וועט אז האפן, צו אפילו $דער געדאנק אזא מען

 דער־ קאנען אונז וועט וועלכער ן, א ט ו י נ אזא אויפשטיין
 דין א אפילו אויפשפראצן געק^נט ס׳װאלט אזוי ווי קלערן,

 צוועקמעסיק. נישט ווירקן וועלכע נאטור־געזעצן, לויט גרעזעלע
 מענטש דעם מיר מוזן פעיקייט דערדאזיקער פון באגריף דעם

 דערדאזיקער איז עטער3ש יאר זיבציק אפזאגן. פשוט גאנץ
 ווירק־ נאטור" ארגאנישער דער פון ן א ט ו י "נ אוממעגלעכער

 האט און ן י וו ר א ד פון פערזאן דעד אין דערשינען לעך
 דערקלערט האט ט נ א ק וועלכע אויפגאבע, גרויסע די געלייזט

אומלייזבאר. פאר
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נאטור אומ$רגאנישער דער אין צרועק דער
ניוטאן זינט מעלעאלאגיע(, )אנארגאנישע

 זינט און גראוויטאציע־געזעץ, דאס אדיפגעשטעלט האט (1682)
 מע• דעם און בוי "דעם פעסטגעשטעלט האט (1755) ט נ א ק

 ע ש י נ א ט ו י נ לויט וועלטאל גאנצן פונם אגהויב צאנישן
 דעמדא־ האט (1796) ס א ל פ א ל ענדלעך זינט — *סודות"

 ם ז ני א כ ע מ ט־ על וו פון ץ ע ז ונטגע גר זיקן
 נאטורװיםנ־ אומארגאגישע אלע זענען באגרינדעט, מאטעמאטיש

 ריין צוגלייך דערמיט און מעכאניש ריין געווארן שאפטן
 קאסמאגעניע, און אסמראגאמיע דער אין ש. י ט ס י ע ט א

 אומארגא־ דער אין מעטעאראלאגיע, און געאלאגיע דער אין
 אבסאלוטע די דעמאלט זינט גילט כעמיע און פיזיק נישער

 מא* מיט אויסגעדריקט געזעצץ, מעכאנישע די פון הערשאפט
 דער אויך אבער איז דעמאלט זיגט פון פארמעלן. טעמאטישע

 לגמרי געביט גרויסן גאנצן דאזיקן טון ף י ר ג א ב ־ ק ע וו צ
 יארהונדערט, טץ-xx פון אנהויב אין יעצט, פארשווונדן.

 קאמפן הארטע נאך איז אנשויונג מאניסטישע דידאזיקע בעת
 נאטור־פארשער שום קיין וועט היינט אנגענומען, אלגעמיין

 דער׳ ס׳איז וועלכער פון צוועק דעם מפוח פרעגן נישט ערנסט
 וועט שוין־זשע געביט. אומגעהויערן גאנצן דאזיקן אין שיינונג

 דעם וועגן פרעגן ערנסט באמת אסטראנאם אן היינט נאך
 וועגן - מינעראלאג א אדער פלאנעטףבאוועגונגען, די פון צוועק

 טי- א הײגט זיך וועט צי אדער ? נאטור־פארטען איינצלגע די
 עלעקטרישע די פון צוועק דעם איבער גריבלען נעמען זיקער

 ? אשאם־וואגן די פון תכלית דעם איבער כעמיקער א אדער קרעפטן,
 גישט זיכער ניין! ענטפערן: דרייסט מיר קאנען גליק, צום
 צילש א עמעם אדער גאט״ ״ליבער דער אז זינען, דעם אין

 גדונטגעזעצן דידאזיקע באשאפן האט נאסוריפוח באוווסטער
 א עפעס פאר גארנישט", "פון פלוצלינג, וועלט־מעכאניזם פון

 לויט ווירקן טאג־טעגלעך זיי לאזט ער אז תכלית, באשטימטן
 בארשטעלוגג אגטראפאמארפישע דידאזיקע ווילן. שכלדיקן זיין

 דא שוין איז ארכיטעקט ווירקנדיקן תכליתדיק א עפעס וועגן
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 די אײנגעטרעטן זענען ארט זיין אויף באזייטיקטן לגמרי
נאטור־געזעצן". גרויסע אייזערנע, "אייביקע,

 - א ל א י )ב נאטרר ארגאבישער דער אץ צרועה דער
 ווי חשיבות אוץ ווערט אנדערן גאנץ טעלעאלאגיע(.א ע יש ג

 " א ב ־ ק ע וו צ דער באזיצט נאטור אומארגאנישער דער אין
 קערפער" אין נאטור. ארגאנישער דער אין היינט נאך ף י ר ג

 זע׳ ארגאניזמען אלע פון לעבנס׳־טעטיקייט דער אין און בוי
 יע• ניכר. באשיימפערלעך איינריכטונגען צוועקמעסיקע די נעץ
 צוזאמענ״ דעם אין אויס זיך ווייזן חיה יעדע און פלאנץ דע

 איינגעריכטעט אזוי פונקט טיילן איינצלנע זייערע פון שטעל
 מענטשן פון קינסטלעכע, די ווי לעבנסצוועק באשטימטן א פאר

 זייער כל־זמן און מאשינען; קאנסטרוירטע און דערפונדענע
 ארגא׳ איינצלנע די פון פונקציע די אויך איז דויערט, לעבן

 די ווי צוועקן, באשטימטע אויף געריכטעט אזוי פונקט נען
 ממילא ס׳איז מאשין. דער פון טיילן איינצלנע די אין ארבעט
 נאיווע פארצייטיקע די וואס זאך, נאטירלעכע גאנץ א געווען

 וועזנס ארגאנישע די אז אנגענומען, האט נאטור־אבסערוואציע
 און חכמה "מיט האט וועלכער בורא, א עפעס באשאפן האט

 ארגאני־ האט וועלכער אוץ זאכן", אלע געמאכט ישוב־הדעת
 זייער צו אנטשפרעכבדיק געוויקס יעדן און חיה יעדע זירט

 דעמד$׳ באנומען מען האט געוויינלעך לעבנסצוועק. באזונדערן
 אגטראפא• גאנץ ערד" און הימל פון בורא "אלמעכטיקן זיקן

 מין". זיין לויט וועזן "איטלעכס באשאפץ האט ער מארפיש;
 אין מענטש פארן דערשינען דערביי איז בורא דער כל־זמן

 מיט זעענדיק מוח, זיין מיט דענקענדיק געשטאלט, מענטשלעכן
 נאך זיך מען ה$ט העבט, זיינע מיט שאפנדיק אויגץ, זיינע

 דעמדאזיקן וועגן פארשטעלונג בילדלעכע א מאכן געקאנט
 אר> קינסטלערישער זיין וועגן און מאשינעףבויער״ ״געטלעכן

 איז שזוערער פיל שאפונגס־ווארשטאטן. גרויסע די אין בעט
 אבגעהויבן זיך האט גאט־באגריף דער בעת געװארן, אבער עם
 עפעס גאט״ ״אומזעבארן אין דערזען מ׳האט און לייטערן צו
 אומבאגרײפ- מער נ^ך ארגאנען. אן באשעפער רוהניותדיקן א
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 פ^רשטע* אנטראפיסטישע דידאזיקע להוף געווארן זענען לעך
̂ 2 דעט פון ארט אויפן האע פיזי^לאגיע די בעת לונגען,

 אומבאוווסטזיניק די אוועקגעשטעלט גאט בויענדיקן וווסטזיניק
 אוועקמע־ אומבאקאנטע, אן — לעבנסקראפט שאפנדיקע

 פון פארשידץ געווען איז וועלכע נאטורקראפט, טעטיקע סיק
 זיך האט און קרעפטן. כעמישע און פיזיקאלישע באקאנטע די

 דערדא- לעבנסצייט. אויף — ןיײטװײליק באנוצט די מיט נאר
 העלפט דער ביז געוועלטיקט נאך ד^ט ם ז י ל א ט י וו זיקער

 פאקטישע זיין געפונען האט ער יארהונדערט; ^צ־טץ פון
 ר. ע ל י מ ן א ה א י פיזיאלאג גרויסן דעם דורך ערשט מפלה
 ביא־ גייסטרייכער דערדאזיקער אויך נ^ך איז אמת, אן וואט
 זי און לעבנסקראפט א פון אמונה דער אין אויפגעוואקסן לאג

 ״לעצ״ די פון אויסטייטשונג דער צו נויטווענדיק פאר געהאלטן
 קלאסישן, זיין אין צוגלײך האט ער אבער לעבנס־סיבות׳/ טע

 פיזי^לאגיע דער פון לערנבוך אומאיבערשטייגלעכן היינט גאך
 קאן גענומען תוך אין אז באויייז, דעם דורכגעפירט (1833)

 גורנישט לעבנסקראפט דערד^זיקער מיט װיסגשאפט די
 אויס• פון ריי לאגגער א אין ה^ט גופא ר ע ל י מ אויפטון.

 עקס^ערימענטן איינפאלערישע און בא^באכטוגגעץ געצייכנטע
 פונט ארגאניזם אין לעבנס׳טעטיקייטן ס׳רוב אז אויפגעוויזן,

 פאר קומען בעלי־חיים איבעריקע די פון אויך ווי מענטש
 לאזן זיי פון פיל אז געזעצן, כעמישע און פיזיקאלישע לויט
 וי א׳ פונקט נוגע איז דאס באשטימק. מאטעמאטיש אפילו זיך
 נידריקערע די פון נערוון און מופקלען די פוץ פונקציעס די

 דער פון פראצעסן די בנוגע וזי הושיט־^רגאנען, העכערע און
 דער און פארדייונג דער רון שטאפץ־אומבייט, און דערנערונג

 דער פון הנחה דער אן און רעטענישפול אינגאנצן בלוט־צירקולאציע.
 אייגנטלעך פארבליבן זענען דערקלערבאר נישט לעבנסקראפט

 )דאס טעטיקייטן פסיכישע העכערע די געפיטן: צװײ בלויז
 אויך אבער )פרובפערונג(. פארמערונג די און לעבן( גייסטיקע

 טויט ס ר ע ל י מ נאך קורץ זענען געביטן דידאזיקע אויף
 פאר" און אנטדעקונגען באדייטנדיקע אזעלכע געווארן געמאכט



-

 לעבנס־ דער פון ״געשפענסט אומהײמלעכע דאס אז שריטן,
 בא־ לעצטע דידאזיקע פון אױך געװארן נעלם איז קראפט״

 כראנאלאגישעד מערקװירדיקער א געװען ס׳איז העלטענישן.
 זעל־ אין געשטארבן איז ר ע ל י מ ץ א ה א י װאס צופאל,

 האט ן י וו ר א ד ז ל ר א ש ט ורעלכן אין (,1858) יאר ביקן
 עפאכעמאכבדי. זײץ איבער ארבעטן ערשטע די פארעפנטלעכט

 האט אפקלויב־טעאריע דארװינישע די עװאלוציע׳טעאריע. קער
 װעלכן פאר רעטעגיש, גרויסן אויפן ענטפער אן געגעבן

 אנט־ דער מבוח פראגע די :געבליבן שטיין איז ר ע ל י מ
 מעכאנישע ריין דורך אײנריכטונגען צװעקמעסיקע םון שטיױנג
פלאן. תכליתדיקן אן סיבות,

 ן י װ ר א )ד םעלעקציע״טעאריע דער אין צררעק דער
 ן ע נ י וו ר א ד פון פארדינסט אומשטערבלעכע דאס (.1859

 צװײענ״ א באטאנט, אפט דאס שוין האבן מיר װי בלײבט,
 1908 יאר אין עלטערער, דער פון רעפארם די ערשטגס :דיקס
 דעסצענדענץ*טעאריע, באגרינדעטער ק ר א מ א ל דורך
 דאזיקן פץ משך אין געװאלטיקן, דעם דו-רך באגרינדונג איר

 און — פאקטףמאטעריאל ^גגעזאמלטן יארהונדערט האלבן
 סעלעקציע׳טעאר• דער פץ אויפשטעלונג די צװײטגס

 ערשט אונז אנטפלעקט װעלבע אפקלויב־לערע, יענער ע, י
 שטופנװײזער דער פון סיבות װירקבדיקע אמתע די אײגנטלעך

 ווי אויפגעוויזן, צוערשט ה$ט ן י װ ר א ד מין>אומװאנדלונג.
 דער איז ם״ ו י ק ן ר א פ ף מ א ״ק אומברחמנותדיקער דער

 אן פירט װעלכער רעגרלאטאר, װירקנדיקער אומבאוװסטזיניק
 .( דיװירק־ מיט מינים־טראנסםארמאציע, שטדפנװײזער דער מיט
 גרויסער דער איז ער צופאסונג; און ירושהדיקײט פון גען
 ©ינקט ארויס ברענגט װעלכער ט׳/ א ג ר ע ק י ד נ פ א ש א ״ב

 װי ^פקלויב״, ״גאטירלעכן דורך רמען>1פ נײע תבליתלאז א־זוי
 דורך חיות״פארמען נײע תכליתפול שאםט חױת־האדעװער דער

 דער געװ^רן געלײזט איז דערמיט אפקלויב״. ״קיגסטלעכץ
 צװעקמע־ קאנען אזוי ״װי פראבלעם: פילאזאפישער גרעסטער

 צװעקמעםיקע $ן מעכאניש, רײן אנטשטײן אײנריכטוגגען סיקע
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 דער פרן יסודות די האבן צייטן לעצטע די אין סיבות?"
 אלץ אן באקומען ק" י נ א כ ע מ "טעלעאלאגישער

 דער- צו מעכאניש אוגז באוויזן אויך און באדייטונג גרעסערע
 די פון איינריכטונגען פארבארגנסטע און סובטעלסטע די קלערן

 זעלבסגעשטאל• "פונקציאנעלער דער דורך וועזנס ארגאנישע
 טאקע איז דערמיט סטרוקטוד". צוועקמעסיקער דער פון טונג

 פון צװעק־באגריף טראנסצענדענטאלער דער געווארן באזייטיקט
 צו מניעה גרעסטע די שול־פילאזאפיע, טעלעאלאגישער אוגזער

נאטור־באנעם. איינהייטלעכן און שכלדיקן א
 דער פון געשפענםט אמאליקע דאס נע^װיט^ליזם.

 לאנג שויץ אויסגעזען האט וואס לעבנסקראפט, מיסטישער
 אויפ־ װידער צײטן טע לעצ די אין האט פארטיליקט, זיין צו

 נעאװיטאאיזם פון אפהאנדלונג קאנסעקווענטסטע די געלעבט.
 נקע יי ר ן א ה א י ב^סאניקער קיעלער דער געגעבן האט
 "אריינפיר און (1899) טאט" אלס וועלט ״די ביכער: צוויי אין
 אן זיי רופט ער (.1901) ביאלאגיע" טע$רעטישער דער אין

 ז יסוד" נאטורוויסנשאפטלעכן אויפן וועלט־אנשויונג א פון "שקיצן
 קירך־ קריסטלעכע די יסוד דערדאזיקער אבער איז פאקטיש

 פון שטאנדפונקט פונם אדויס ד$רט גייט ער ווי היות אמונה.
 העכס- דער פאר משהן באטראכט און חזיונות ביבלישע די

 צוגלייך ער פארטיידיקט אויט$ריטעט, וויסנשאפטלעכער טער
 באשאפונגס׳ די ם, ז י ע ד דעם און ווונדער אין גלויבן דעם

 די פון באשטענדיקייט די און תורת־משה לויט געשיכטע
 פיזי. די צו להיפך "לעבנסקרעפטך, די אן רופט ער ;מינים

 ד אוץ קרעפטן העכערע באװעג־קרעפטן, קרעפטן, ^לישע
 בדי מיטלען, אלע אן בחנם ווענדט ע ק ג יי ר ץ. ט נ א נ י מ

 דער פון גלויבנס־תורות הערשנדיקע די הסבם אין ברענגען צו
 פון דערפארונגס-בללים קעגנזעצלעכע דירעקט די מיט קירכע

 נישט אפילו וועט סתירה דידאזיקע אנטוויקלונגס־טעאריע. דער
 אין האט ער װעלכן ״קעפלער־בונד/ ג, א. נייער דער לייזן
 פון פארניכמונג און באקעמפונג דער צו אויפגעשטעלט 1908
 סתירהדיקע ד^ס ״מאניסטן״בונד״. געגרינדעטן 1905 אין דעם
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 האט מועלכער געאװיטאליזם דאזיקן פון אומבאגרינדעטע און
 די פון קרייזן מיסטישע זי אין ^כקלאנג גרויסן א געפובען

 האב מעטאפיזיקער(, און טעאזאפן אקולטיסטן, און ספיריטיסטן
 "לעבנס• מיינע פון קאפיטל .3 און .2 אין דערוויזן גענרי איך

וװנדער״.
 )דיסטעלעאלאג- ארמצררעקמעסיקייטם־טעאריע

 1866 יאר אין שוין איך האב באגריף דאזיקן אונטערן ע(, י
 אינטערע־ אויסערגעוויינלעך די פון וויהנשאפט די באגריבדעט

 בא־ פרעגץ וועלכע פאקטץ, ביאלאגישע וויכטיקע און סאנטע
 דער מכוח באגריף טעלע$ל$גישן אלטן דעם אפ שיימפערלעך

 נאטור־קעדפערס". לעבעדיקע די פון אײנריכטונג "צוועקמעסיקער
 בעל־ אבארטיווע, "רודימענטארע, די וועגן וויסנשאפט דידאזיקע
 קאטאפלאסטישע אדער אטראפירטע אומגעלונגענע, מומדיקע,

 די פון צאל אומגעהויערער אן אויף זיך שטיצט אינדיווידך
 אמת, אן וואס זענען, וועלכע דערשיינונגען, מערקווירדיקסטע

 ב^טאניקער, און זאאלאגן די געװען באקאנט פונלאנג שוין
 גע" און סיבות זייערע דערקלערט ה$ט דארווין ערשס אבער

באטייט. פילאזאפישן הויכן זייער אפגעשאצט העריק
 אלע די בא בעיקר פלאנצן, און חיות העכערע אלע בא

 געבויט, כשוט גאנץ נישט ס׳איז קערפער וועמעם ארגאגיזמען,
 צונויפ״ צוועקמעסיק מערערע, פון צונויפגעשטעלט איז נאר

 אונטערזו־ אויפמערקזאמער בא מעץ קאן ארגאנען, ווירקנדיקע
 טיילמאל אומטעטיקע, און אומנוציקע געוויסע באמערקן כונג

 בלו־ די אין איינריכטונגען. שעדלעכע און געפערלעכע אפילו
 גע׳ נויטיקע די חוץ א זיך געפינעץ פלאנצן ס׳רוב פון מען

 אויך פארמערונג, דער צו דינען וועלכע שלעכטס״בלעטעלעך,
 שום קיין נישט ה$בן וועלכע בלעטעלעך, אומנוציקע איינצלנע

 שטויב־פע״ געלוגגענע״ ״נישט אדער )פארקריפלטע באדייטונג
 וו.( אז. א. בעכער־בלעטער קרוינען־, סרופט׳בלעטלעך דים,
 בעלי- פליענדיקע פון קלאסן פארמעגרייכע גרויסע ביידע אין

 געוויינלעכע, די אחוץ פאראן איז אינזעקטץ, און פייגל חיים,
 גאנצע א אויך מינים, געברויכנדיקע טעגלעך פליגל זייערע
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 װעל״ און פארקריפלט, ס׳זענען פליגל וועמעס פ$רמען, פון ריי
 הע• פון קלאסן אלע בא כמעט פליען. נישט בבן קאנען כע

 עקזיסטירן זען, צום אויגץ זייערע באנוצן ורעכלע חיות, כערע
 זעען און פינצטעדניש דעד אין לעבן רועלכע מינים, איינצלנע

 אויגןן נאך ס׳רוב זיי באזיצן דערויף קוקנדיק נישט נישט;
 אויך זען. צום נישט טויגן און פארקריפלט זענען זיי מערנישט

 אזעלכע נ$ך באזיצט קערפער מענטשלעכער אייגענער אונזעד
 אץ אויער אונזער פון מוטקלען די אין רודימענטן נוצלאזע

 און ברוסט׳ווארצל דער אין אויג, אונזער פון ווינק־הויט דער
 לסוף ,קערפער־טיילן אנדעדע אין און מאן פונם מילך־דריזן

 נישט איז קישקע בלינדער אונזער פון ווארם־אויסוווקס דעד
 יאר איטלעכם און געפערלעך, אפילו נייערט אומגוציק, בלויז
 פון אנטצינדונג דער דורך מענטשן צאל געוויסע א אום קומט

ארגאן. איבעריקן דאזיקן
 דער אי ם, ז י ל א ט י וו מיסטישער אלטער רער אי

 ם ז י ל א ט י וו אומראציאנעלער ווייניקער גישט מאדערנער
 צוועקלאזע אנדערע און די דערקלערן נישט לגמרי ק^גען

 פלאנצן. אוץ חיות די פון קערפער־בוי אין איינריכטונגען
נ ע צ ס ע ד די אויסטייטשן לייכט גאנץ זיי קאן אקעגן־זשע

 רודי׳ דידאזיקע אז אונז, דערווייזט זי ע. י ר א ע ט ־ ץ נ ע ר
 מחמת אפילו און ט, ל פ י ר ק ר א פ זעגעץ ארגאנען מענטערע

 די נערוון, די מוסקלעץ, די ווי אזוי פונקט אומטעטיקייט.
 גע• אפטן און איבויג דורך געשטארקט ווערן חושים־ארגאנען

 זיי־ צו גורם פארקערט, אומטעטיקייט, זייער איז אווי ברויך,
 אי• די הגם אבער אטר^פיע. גרעסערער אדער קלענערער ער

 אנסוויק- העכערער דער אויף משפיע איז צוכאסונג און בונג
 דורך פונדעסטוועגן נישט זיי פארשווינרן ארגאנען, די פון לונג

 ירושה־ פון כוח דורכן אדרבה, ורלאז;9ש תיכף אומטעטיקייט
 פאר• און דורות פיל פון משך אין אן נאך זיי האלטן דיקייט
 בלינ״ דער צייט. לעבגערער א נ^ך ביסלעכווייז ערשט שווינדן

 $זוי פוגקט איז ארגאנען" די צווישן קיום פארן "קאמף דער
 לכתחילה האט ער ווי אונטערגאנג, היסטארישן זייער מחייב



 אן עפעס אויסבילדונג. און אנטשטייוגג זייער צו געווען גורם
 שום קײן איבערהויפט דערבײ שפילט "צוועק" אימאנענטער

נישט. דאליע
 װי פוגקט גאטרר. דער פון ארמפ$לק$מענהייט

 און היות־ דאם אויך בלייבט אזרי לעבן, מענטשלעכע דאס
 דערדאזיקער אומטאלקאמען. אומעטום און תמיד פלאנצן־לעבן

 אז דערקענטעניש, דער פון ארויס פשוט דרינגט פאקט
 פאר׳ אנטוויקלען, איין אין תמיד זיך האלט נאטור גאנצע די

 דערשיינט אנטוויקלונג דידאזיקע ן.אימוואנדלע 1או ענדערן
 ס׳איז וואט לכל־הפחות — גאנצן און גרויסן אין אוגז פאר
 פון נאטור ארגאנישער דער פון שטאם־געשיכטע דעד נוגע

 אײנ״ פון פארשריט היסטארישער א אלס — פלאנעט אונזער
 העכערן, צום נידריקערן פון קאמפליצירטן, מער צום פאכן

 "אלגע־ מיין אין שוין פולק^מענעם. צום אומפאלקאמענעם פוץ
 דערדאזי־ אז דערוויזן, איך האב (1865) מארפ^לאגיע" מיינער

 ביסלעכווייזע די אדער — ט י ר ש ר א פ היסטארישער קער
 פון ווירקונג נויטווענדיקע איזדי — פארפולקאמונג

 פועל דער נישט אופן בשום אבער ע. י צ ק ע ל ע ס דער
 שוין דרייגט פונדאנען צוועק. באטראכטן פארויס א פון יוצא

 פולק^ם, אינגאנצן גישט איז ארגאניזם שום קיין אז ארויט,
 צו־* פולקאם זיין מאמענט געוויסן א אין זאל ער ווען אפילו

 דערדאזי־ ודאלט סביבה, דער פון באדינגונגען די צו געפאסט
 עקזיסטעגץ־ די מחמת ;געדויעדט לאנג נישט צושטאבד קער

 אין אויך זיך האלטן וועלט דרויסנדיקער דער פון באדינגונגען
 צופא־ כסדרדיקע א דערמיט גורם זעבען און פארענדערן איין
ארגאניזמען, די פון סונג

 פילאזאפיע דער אין רועלט־ארדענתג. עטישע
 באטראכטוג־ אלגעמיינע די אין און געשיכטע דער פון

 פון שיקזאלן די פארזען היסטאריקער די וועלכע מיט גען,
 מלוכה־ דער פון גאנג פארפלאנטערטן דעם אוץ פעלקער די

 אן עפעס פון הגהה די עד־היום נאך הערשט אנטװיקלונג,
 פאר־ דער אין זוכן היטטאריקער די וועלט־ארדעבונג". "עטישער
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 פירנדיקן א עס9ע פעלקער־גורל פון ענדערונג שידנארטיקער
 אדער די באשטימט האבן וועלכע כוונה, אידעאלע אן תכלית,

 הצלחה באזונדערער צו מלוכה יענע אדער די ראסע, יעגע
 טע• דערדאזיקער אנדערע. די איבער הערשאפט דער צו ארן

 געשיכטע דער אויף בליק דואליסטישער און לעאלאגישער
 אונזער מיט סתירה שארפערער א אלץ אן אין לעצטנס שטייט

 ארויס זיך ווייזט עס מער וואס וועלטאנשויונג, מאניסטישער
 אונזער טאקע אז נאטור, אנארגאנישער גאנצער דער אין

 אסטרא־ דער אין ריכטיקער. אייגציק דער איז שטאנדפונקט
 דער פון געביט ברייטן אין געאלאגיע, דער אין און נאמיע
 וועגן מער נישט קיינער שוין היינט רעדט כעמיע און פיזיק

 א וועגן ווי װײניק אזוי פונקט װעלט־סדר״, ״עטישן אן עם2ע
 פאר־ און "חכמה מיט ס׳האט האנט וועמעס גאט, בערזענלעכן

 דער נוגע אויך איז זעלביקע דאס זאכן". אלע באשאפן שטאנד
 דער פון געשיכטע און בוי גאנצן דעם ביאלאגיע, גאנצער

 סעלעקציע• זיין אין אונז האט ן י וו ר א ד נאטור. ארגאנישער
 צוועקמעסיקע די אזוי ווי אויפגעוויזן, בלויז נישט טעאריע

 חיות די פון קערפערבוי אין און לעבן אינם איינריכטונגען
 פא־ ס׳איז וועלכן $ן אנששטאנען מעכאניש זענען צמחים און

 זיין אין אויך אונז האט ער נאר צוועק, באטראכטן רויס
 געוואלטיקן דעם מיט באקענט קיום" פארן ף מ א "ק

 מיליאנען זינט רעגולירט און באהערשט וועלכער נאטור־פוח,
 וועלט. ארגאנישער דער פון אנטוויקלונגס־גאנג גאגצן דעם יארן

 פארן "קאמף דער :זאגן געקאנט אמת, אץ וואס מ׳וואלט,
 אמייסטן די לעבן באם בלייבן זאלן עם אז גורם, איז קיום"

 אין אבער בעסטע״ן די זיגן "עס אז אינדיווידן, צוגעפאסטע
 באטראכטן תמיד שטארקערע די געדארפט מיר וואלטן פאל אזא
 ווייזט איבעריקנס !<. זינען מאראלישץ )אין בעסערע די פאר
 אז וועלט, מאראלישער דער פון געשיכטע גאנצע די אונז

 ק^ימען שלמותדיקן, צום פארשריט איבערוועגנדיקן דעם אחוץ
 נידרי" די צו צוריקשריטן איינצלנע פאר צייט יעדער צו אויך

מדרגות קערע



 פעלקער׳געשיכטע, דעד אין אנדערש דען געשעט צי
 גרוים" אנטראפאצענטרישן זיין אין האט מענטש דער וועלכע

 שוין־זשע ״װעלט־געשיכטע׳■? די אנצורופן ליב קייטס־שגעון
פרינ מאראלישן העכערן א עפעס אפגעפינען דאדט מען קאן
 אנפירן זאל וועלכע וועלט־הערשער, קלוגן א עפעס $דער ציפ

 פאר׳ דעם לגבי צ^טאג, היינט פעלקער? די פון גורל מיטן
 פעלקער" און נאטור־געשיכטע אונזער פון מצב געשריטענעם

 אנט׳ קלינגען מוזן ענטפער אויפריכעיקער דעד וועט געשיכטע,
 די מין, מענטשלעכן פון געשיכטע די י ן יי נ :שיידנדיק
 טויזנטער זינט האבן וועלכע פעלקער, און ראסן פון געשיכטע

 אנטוויקלונג, און קיום זייער פאר קעמפן אדער געקעמפט יארן
 גרויסע אייזערנע, "אייביקע, דיזעלביקע אונטערגעווארפן זענען

 ווע׳כע וועלט, ^רגאנישער דער פון געשיכטע די ווי געזעצן"
י^רן. מיליאנען פיל זינט ערד די באפעלקערט

 ערד״ "ארגאנישער דער אין אונטעדשיידן געאלאגן די
 פאר׳ די דורך באקאנט אונז איז זי וויפל אויף געשיכטע",
 פרימע־ דער פעריאדן: גרויסע דריי דאקומענטן, שטיינערטע

 צייט־ זייער צייטאלטער. מערציערער און סעקונדערער רער,
 גענומען( )צוזאמען אבער מאכט ער אפצושאצן, שוועד איז משך

 געשיכטע די יאד. מיליאן הונדערט ווי מער אויס יעדננאלס
 רעכנט מין עכער מענטש? דעד וועלכע צו רוקנביין־חיות, די פון
 פער׳ דריי דידאזיקע פון משך אין גוט מיר קעגען צו, זיך

 די- פון משך אין דורכגעמאכט האבן ווערטעבראטן די יאדן;
 אנטוויקלונג. זייער פון סטאדיעם דדיי פעריאדץ דריי ד^זיקע

 אין ש, י פ די אנטשטאנען זענען פעריאד פרימערן דעב^ אין
 — טערציעדן דעם אין שרצים, די — סעקונדערן דעם

 די פון הויפט־גרופעס דריי דידאזיקע פון ת, ו י ח ג י ו ז די
 שרצים דיי נידדיקסמן, דעם פיש די פארנעמען רוקנבײן-חיות

 פולק^מענ־ פון ראנג העכסטן דעם זויגחיות די מיטלהטן, דעם
 אנטוויקלונגס• כסדרדיקן דעמדאזיקן אבער מען ק$ן צי הייט.

 באוווסטזיניקער א פון רעזולטאט א פאר באטראכטן פ$רשריט
װעלט־ עטישער אן פון אדער צילשטרעביקײט צװעקטעסיקער
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 לערנט סעלעקציע־טעאריע די מחמת נישט! דורכויס ארדענונג?
 די ווי אזוי פוגקט ט, י ר ש ר א ם ארגאגישער דער אז אונז,

 ר ע ק י ד נ ע וו ט י ו נ א איז דיפערענצירונג, ארגאנישע
 באווונדע־ טויזגטער קיום. פארן קאמף פון א צ ו י ־ ל ע ו פ

 אומי זענען פלאנצן־קיניגרייך און היות־ פון מינים רונגסווערטע
 י$רן, מיליאנען הונדערטער דידאזיקע פון משך אין געקומען

 שטאר־ אנדערע, פאר פלאץ דעס אפטרעטן געמוזט האבן זיי ווייל
 זע- קיום פארן קאמף אין זיגערס דידאזיקע און מינים. קערע

 מ^ראלישן אין — אדער איידלערע די געווען תמיד נישט גען
פארמען. פולקאמענערע די זינען,

ד ע ק ל ע פ דער בנוגע אויך גילט דאסזעלביקע פונקט
 קלאסישן פון קולטור באווונדערונגסווערטע די ע. ט כ י ש ע ג

 האט קריסטנטום דאס מחמת געגאנגען, צוגרונט איז אלטערטום
 חאפע- דער דורך און גאט ליבנדיקן א אין אמונה זיין דורך
 קעמפנדיקן דעם געגעבן עולם־הבא־לעבן בעסערן א אויף גונג

 דאס אויפשווונג. מעכטיקן און נייעם א גייסט מענטשלעכן
 שענדלעכע א געווארן אינגיכן אמת, אן וואס איז, פויפסטנטום
 אומברחמנותדיק האט און קריסטנטום ריינעם פון קאריקאטור

 העלע־ די וועלכע וויסנשאפט, דער פון אוצרות די צעטרעטן
 עם אבער — דערווארבן געהאט שוין האט פילאזאפיע נישע
 פון אומוויסנהייט דער אדאנק וועלט־הערשאפט די געווונען האט

 צע־ האט רענעסאנס דער ערשט ץ. ס א מ בלינדגלויביקע די
 און קנעכטשאפט גייסטיקער דערדאזיקער פון קייטן די ריסן

 אויך אבער רעכט. זיינע דעראבערען צו שכל דעס צוגעהאלפן
 פריערדיקע יענע אין ווי פונקט פעריאד נייעם דעמד^זיקן אין

 גרוי־ דער אייביק ברויזט קולטור־געשיכטע, דער פון פעריאדן
 מאראלישער ס׳איז וועלכער אן — קיום פארן קאמף סער

ארדענונג.
 א אויפווייזן מ׳קאן ווי װײניק אזוי פונקט השגחה.

 םע׳״קער־גע־ דער פון גאנג אין װעלט־ארדענונג״ ״מ^ראלישע
 "קלוגע א אנערקעגען אויך מיר קאנען ווייניק אזוי שיכטע,
פון גורל דער מענטש. איינציקן יעדן פון גורל אין השגחה"
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 גויס׳ אייזערנער מיט ערן ! יחיד פון גורל דער און עדץ•על
 ורעל• קויזאליטעט, מעכאנישער דער דורך באשטימט וועגדיקייט

 עטלעכע אדער איין פון דערשיינונג יעדע ארויס פירט כע
 אנערקענט האבץ העלענען אלטע די שוין סיבות. פארגייעבדיקע

 )אנאנקע(, ם ו ט א פ בלינדן דעם װעלט-פרינציפ העכסטן אלם
 האט ארט זיין מענטשן". און געטער "באהערשט וועלכעד

 א פון השגחה באוווסטזיניקע די קריסטנטום אין פארנומען
 וועלכער און זעעוודיק, נייערט בלינד, נישט איז וועלכער גאט,
 הער• פאטריאכאלישער אלם וועלט־רעגירונג דער מיט אן פירט
 דערדאזיקער פון כאראקטער אנטראפאמארפישער דער שער.

 א אין גלויבן דער האנט. דער אויף ממש ליגט פארשטעלונג
 שיק• די אומאויפהערלעך לענקט װעלכער פאטער׳/ "ליבגדיקן

 צייט יעדער צו פארנעמט און מענטשץ מיליאן 1500 פון זאלן
 װונטשץ״ "פרומע און תפלות קרייצנדיקע זיך מיליאנענפאכיק די

 ארויס, תיפף זיך ווייזט דאס :אומבאגרינדעט פולשטענדיק איז
 דעריבער נאכדענקען בעתן אויס נאר טוט שכל דער וויבאלד

"גלויבן". פון ברילן פארביקע די
 אין פארקער פונם אנטוויקלונג אומדערהערטער דער בא

x^xצאל די געשטיגן נויטווענדיקערווייז איז יארהונדערט ״טן 
 גע־ נישט פריער א אין אומגליקספאלן און פארברעכנם די פון

 אין טאג-טעגלעך יר1געוו מיר ווערן דעם וועגן מאס; אנטער
 מענטשן טויזבטער קומעץ־אום יאר איטלעכס צייטונגען. די

 גרובן־קאטא• דורך אייזנבאן־אומגליקן, דורך שיפבראך, דורך
 זיך הרגענען מענטשן טויזנטער פיל וו. אז. א. סטראפעס

 פארן באוואפענונג די און מלחמות, די אין אויס קעגנזייטיק
 העכסט־אנטוויקלטע, די בא פארשלינגט מאסן־מארד ד^זיקן

 װײט דעם קולטור־נאציעס אגגעפילטע ״ליבע״ קריסטלעכער מיט
 דידאזיקע צווישץ און פארמעג. נאציאנאלן פונם טייל גרעסטן

 קרבנות אלס יאר־יערלעך פאלן וועלכע טויזנטעד, הונדערטער
 טיכ• על־פי־רוב זיך געפינען ציוויליזאציע, מאדערבער דער פון

 אלעס דעם נאך און מענטשן. ארבעטזאמע ערלעכע, טיקע,
 דא כ׳האב י וועלט־ארדענונג עטישער אן וועגן נאך מען רעדט
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 הערשנ״ עד׳הױם נאך דער אז אפצרלייקענען, בדעה נישט כלל
 ״עטישעד אץ אין גלויבן געלערנטער שולן די אין און דיקער

 ״ליבעפולער א אין װי אזוי פונקט — װעלט־ארדענרנג״
 טרײסט ער ט. ר. ע וו ן ל א ע ד י א הויכן א באזיצט — השגהה״

 אומגליק! אין דערהועט שװאכע, די שמארקט לײדנדיקע, די
 אונז טראגט און געמיט צװײפלענדיק אונזער באפרידיקט עד

 זע- עס װעלכער אין /,״יענער-װעלט אידעאלער אן אין איבער
 אויף דאזײן ערדישן פון לײדן די פאראן נישט שוין נען

 און קינדיש גענוג בלײבט מענטש דער כל׳זמן ״דער־װעלט״.
 דמיונות דידאזיקע מיט באגנוגענען זיך ער קאן אומדערפארן,

 קולטור- אנטװיקלטע מאדערנע, דאס אבער דיכטונג. דער פון
 שײ־ יענער פון ארויס געװאלט מיט מענטש דעם רײסט לעבן
 אויפגאבעס, פאר אװעק אים שטעלט און װעלט אידעאלעד נער

 דערקענ־ שכלדיקער א פון יסוד אויפן לײזן נאר מ׳קאן װעלכע
 פרי־ די װעט בלי־ספק ט. יי ק כ ע ל ק ר י װ דער פון טעניש

 — װעלט ר ע ל א ע ר דערדאזיקער צו צופאסונג צײטיקע
 געשטיצט און אונטעריכט דעם אין אײנגעפירט צװעקמעסיק

 בלויז נישט — אנטװיקלונגס־טעאריע מאדערנער דער אויף
 שכל• צוקונפט דער פון מענטש געבילדעטן העכער דעם מאכן

גליקלעכער. אץ בעסעד אויך נײערט פאראורטײלסםרײער, און דיקער
 בא״ אביעקטױוע די װיבאלד צרפאל. און צװעה ציל,

 קאן מען אז אונז, לערנט װעלט־אנטװיקלונג דער פון טראכטונג
 תכלית אדער ציל באשםימטן שוס קײן אױפווײזן נישט דערבײ

 נישט זיך, דוכט בלייבט, שכלן(, מעגטשלעכן פון זינען )אין
 ן ד נ י ל ״ב דעם אלצדינג איבערצולאזן וױ ־ אנדערש, עפעט

 פארװורף דערד^זיקער איצט טאקע װערט באמת און צופאל״.
 אץ לאמארק פון טראנספארמיזם דעם געמאכט

מא ס א ק דער געמאכט םריער אים מ׳האט ווי ן, י װ ר א ד
 דואליסטישע פיל , ס א ל פ א ל און ט נ א ק פון ע י נ ע ג

 װעט עס געוויכט. גרויס דערויף געלײגט טאקע האבן פילאזאפן
 לוי• א דערויף װארפן צו נ$ך דא טרחה, די זיץ כדאי בכן

בליק״ פיקן
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 ר ע ש י ג א ל א ע ט איר לו"© באהויפט גרופע איין
 קאס* איינגעסדרטער אן איז וועלט גאנצע די אז אוימפאסונג,

 צוועק; ארן ציל האבן דערשיינונגען אלע וועלכן אין מ^ס,
 גרופע אנדערע די ! ל א פ ו צ שום ן יי ק פאראן נישט

 זאגט: אויפפאסונג, מעכאניסטישער איר פון זין אין דערקעגן,
 איינהייטלעכעד אן איז וועלט גאנצער דער פון אנטוויקלונג די

 נישט אינערגיץ קאנען מיר וועלכן אין פראצעס, מעכאנישער
 לעבן ארגאנישן אין וואם דאס, צוועק; און ציל קיין אנטדעקן

 פועל־יוצא ספעציעלער א איז צוועק, און ציל אן מיד רופן
 אנטוויקלונג דער אין נישט ;פארהעלטענישן ביאלאגישע פדן
 דעם פון אנטוויקלונג דער אין נישט וועלט־קערפערס, די פון

 באמערקן נישט מען קאן ערד-שאל, אונזער אויף לעבן ארגאנישן
 ביידע צופאל! ץ ל א איז דא ז צוועק לייטנדיקן שוס קיין

 דעפיניציע דער לויט זיך, פארשטייט — גערעכט דא זענעץ צדדים
 אין ץ, ע ז ע ג • ל א ז י ו ק אלגעמיינע דאס "צופאל". פוגם

 איט׳ אז אונז, איבערצייגט סובסטאנץ־געזעץ, מיטן פארבינדונג
 זי־ דאזיקן אין סיבה; מעכאנישע איר האט דערשיינונג לעכע

 קאנען אבער פונדעסטוועגן צופאל. קיין פאראן נישט איז נעץ
 נױטװענדיקן דעמדאזיקן ווייטער אויפבאהאלטן מוזן און מיר

 צוזאמענ־ דעם באצייכענען צו אים מיט כדי באגריף,
 שןגצ״ נישט זענען וועלכע דערשיינונגען, צוויי פון ף רע ט

 אייגענע איר חאט יעדע וועלכע פון און פארבונדן קויזאל זיך
 צו־ דער שפילט כידוע, אנדערער. דער פון אומאפהענגיק כיבה,
 אין ראליע גרעהטע די זינען מאניסטישץ דאזיקן אין פאל

 גאטוריקער־ אנדערע אלע פון לעבן אין ווי מענטש פונם לעבן
 פון אומבייט בונטץ אין אנטשיידונגען וויכטיקסטע די פערם.

 דורך-צופעלי־ באשטימט אפט ווערן גורל פערזענלעכן אונזער
 אבער שטערט דאס פערזאנעץ. אנדערע מיט באגעגעניש קער
 ווי פונקט ל", א פ ו "צ איינציקן אין זאלן מיר אז נישט, כלל
 אנערקענען וועלטאל, גאנצץ דעם פון אנטוויקלונג דער אין
 נאטור־גע. אלצכו/לדיקן דעם פון הערשאפט אוניווערסאלע די

סובסטאנץ־געזעץ. דעם זעץ,
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האפיטל פינםצענטע ד$ס

רועלט אה גאט
 און טעיזם איבער שטודיעס מאניסטישע
 ־ א ג א מ אנטראפיסטישער דער פאנטעיזם.

 ים־התיכונדיקע ע ס י ו ר ג יי דר די פון טעיזם
ר ע נ י א אויסערוועלטלעכעראון ס, ע י ג י ל ע ר

ט. א ג ר ע כ ע ל ט ל ע וו

 דערשיי- אלע פץ אור-יסוד העכסטער און לעצטער אלם
 װירקנ• א יארהונדערטער זינט מענטשהייט די באטראכט נונגען
 פונקט ס(.6״3, ״ד6ס5) ט א ג באגריף דעם אונטער סיבה דיקע

 דערדא־ אויך איז אזוי באגריפן, אלגעמיינע אנדערע אלע ווי
 משך אין אונטערגעווארפן געווען גרונט־באגריף העכסטער זיקער

 אומענדערונגען באדייטנדיקסטע די שכל־אנטוויקלונג דער טון
 קיץ אז ן,ג?ז אפילר 1ע'קמ ?י •םיגילגול פארשידנסטע די אץ

 אומגעשטאל- אזויפיל געווארן נישט איז באגריף אנדער שום
 בא־ באגריף אנדער שום קיין מחמת נ• אומגעענדערט און טעט

 פון אויטגאפעס העכסטע די מאס חויכער אזא אין נישט רירט
 פון עניניס טיפסטע די אויך ווי וויסבשאפט, און שכל דעם

פאנטאזיע. שעפערישער און געפיל גלויביקן
 פארשידפנע צאלרייכע די פון קריטיק פארגלייכנדיקע א

 אמת, אן וואס איז, גאט־פארשטעלונג דער פון הויפט*פ$רמען
^בער אונז וואלט עם - באלערעוודיק און אינטערעסאנט העכסט
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 דערמיט, באנוגעגעץ בכן זיך מוזן מיר שארפירט! ווייט זייער אויך
 װיכטיקסטצ די אויף בליק לויפיקן א װארםן וועלן מיר וואט

 צו שייכות איר אויף און גאט־אידעע דער פון געשטאלטונגען
 דער אויף זיך שטיצט וועלכער וועלטבאנעם, היינטיקן אונזער
נאטור-דערקענטעניש. דיינער

 ניואנסן דינערע אלע די אויסמיידן וועלן מיר וויבאלד
 גאט׳פארשטעלונגען פארשידענע די פון שלייערן בונטע און
 — אמונות דידאזיקע פון תוכן טיפסטן אויפן באגרעניצן זיך און

 גאט-פ$רשטעלונגען פארשידענע אלע ק$נען דאן מיר וועלן
 דער אין הויפט־גרופעס: קעגנזעצלעכע צוויי אין איינטיילץ

 די גרופע. פאנטעיסטישער דער און ער יש ט ס עי ט
 אדעד ר ע ש י ט ס י נ א מ דער מיט פארבונדן ענג איז לעצטע

 ׳ א דו דער מיט ערשטע די וועלט־^נשויונג, ראצי^נעלער
וועלט־אנשויונג. מיסטישער אדער ר ע ש י ט ס י ׳ל

 פארשי* צוויי זענען רועלט ארן גאט טעיזם: .1
 שטעלונג די וועלט דער לגבי פארנעמט גאט ררעזנס. דענע

 גאט ווערט דערביי מושל. און דערהאלטער באשעפער, א פון
 אנטראפאמארפיש, ווייניקער אדער מער אויפגעפאסט געוויינטלעך

 א ווי ענלעך האנדלט און דענקט וועלכער ארגאניזם, אן אלם
 דערדא• פארם(. שלמותדיקער העכסט אין אפילו )ירען מענטש
 גאטהייט דער פון באגריף אנטראפאמארפישער זיקער

 ווע־ פצלקער, פארשידענע בא זעלבשטענדיק אנטשטאנען איז
 פארשידנסטן אויפן אויסגעשטאלטעט אים האט הדמיון כוח מעס

 געלייטערט" די צו ארויף ביז פעטישיזם פון ^נהויבנדיק אופן,
 וויס אלס קעגנווארט. דער פון רעליגיעם מאנאטעיסטישע סטע

 פארשטעלונגען טעיסטישע דידאזיקע פון אוגטער-מינים טיקסטע
 אוץ אמפיטעיזם טריפלאטעיזם, פאליטעיזם, מיר: אונטערשיידן
מאנאטעיזם.

 באפעל־ איז וועלט די )פילגעטעריי(. פ^ליטעיזם
 אדער מער א האבן וועלכע געטער, פארשידענע פיל דורך קערט

 וועלט, דער פון גאנג אויפן השפעה זעלבשטענדיקע ווייניקער



 גע־ אונטערגעארדנטע זײנע 9א געפינט ם ז י ש י ט ע פ דער
 שטײ- די אין נאטור־קערפערם, טויטע פארשידענע די אין טער
 קובסט״ מענטשלעכע אין לופט, דער אין װא&ער, אין '.ער״

 דערזעט דעמ^ניזם דער סארט. אײנפצכסטן פון *ראדוקטן
 און חיות בוימער, אין ארגאניזמען, לעבעדיקע אין געטער

 נידריק- די אין שוין אן נעמט פילגעטערײ דידאזיקע מענטשן.
 פאר״ זײער נאטור־פעלקער רויע די פון רעליגיע־פארמען סטע

 הע׳ דער איז געשטאלט געלײטערטסםע איר געשטאלטן. שידענע
 אין אויסדרוק צום קומט װעלכער ם, ז י ע ט י ל א 5 לענישער

 װעלכע גריכנלאנד, אלטן פוץ געטער״זאגעס הערלעכע יענע
 אלם םקולפטור און פאעזיע אומער פאר עד־הױם באץ דינען

 שטײט מדרגה נידריקערער פיל א אויף מוסטערן. שענםטע די
 צאלרײכע ווו פאליטעיזם, קאטוילישער דער

 גאטהײטן, אתטערגע^רדנטע אלס ארױס טרעטן ״הײליקע״
 אויבערשטן דעם און מענטש דעם צװישן פארמיטלען װעלכע

מאריע״. ״ױנגסרוי דער אדער ג^ט,
 די דרײאײניקײטס׳תורה(. )דרײגעטערײ, טריפלאטעיום

 װעל־־ ט׳/ יי ק י נ ײ א יי ר ד ר ע כ ע ל ט ע ״ג דער װעגן לערע
 גלזיבנס־ עיקרדיקע ״דרײ די פון אײנס הײנט נאך בילדעט כע

 באשטײט קולטור־פעלקער, קריסטלעכע די פון ארטיקלען״
 פון ט א ג ר ע נ יי א דער אז פארשטעלוגג, דער אין פידזע

 פארשידענע דרײ פון צרנױפגעשטעלט תוך איץ איז ^ריסטנטום
 ״אלמעכ• דער איז ר ע ט א פ ר ע ד ט א ג .1 :פעיזאנען

 קריסטוס ס ו ז ע י .11 ערד״. אץ הימל פון בורא טיקער
 הײ־ פון און פאטער״ דעם גןט פון זון ״לײבלעכער דער איז

 אי• וועזן. מיכטיש א — גײסט הײליקער דער 111 גײסט״ ליקן
 צום און ״זוץ״ צום פארהעלטעניש אוסבאגרײפלעך װעמעס בער

 יאר 1900 זינט טעאלאגן קריסטלעכע פיל זיך האבן פאטער
 זע״ װעלכע עוואבגעליעס, די געבראכן. 3קע די אומזיסט גאנץ

 ט• ס י ר ק דאזיקן פון קװאלן לױטערע אײנציקע די ד$ך נען
 נישט לחלוטין אתז דערקלערן טריפלאטעיזם, לעכן

צוױשן פערזאנען דרײ דידאזיקע םון באצױנגען אײגנטלעכע די
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 רעטעניש״ זײער װעגן פראגע דער אויף גיבן און *ײנאידער
נישט. תשובה באפרידיקנדיקע שום קײן אײנהײט פולער

 אריגי. קײן נישט פלל ״דרײאײניקײט״ די איז איבריקנס
 פיל מיט צוגלײך איז זי גײערט קריסטנטום, פון שאפונג בעלע

 רע״ עלטערע די פון געװארן איבערגענומען דאגמעם אנדערע
 האט מאגיער כאלדעישע די פון זונען־קולט דעם פון ליגיעס,

 פון דרײאײניקײט דער אין גלויבן דער ארויסאנטװיקלט זיך
 זײנע װעלט; דער פון אודקװאל געהײמנישפולן דעם אילו,

 תוהו אורערשטער דער — אנו געװען: זענען התגלותץ דרײ
 דאס — א נ און וועלט, דער פון בורא דער — ל ע ב ובוהו,

אין — חכמה. באלײכטנדיקע אלץ די ליכט, הימלישע
 טרי. די אויך באשטײט רעליגיע בראמאבישער דער

 פון פערזאנען, דרײ פון ״ג^טם־אײנהײט״ אלם י ט ר ו מ
 און דערהאלטער( )דעם װישנו בורא(, )דעם א מ א ר ב
צעשטערער(. )דעם א וו י ש

 רעגירט װערט װעלט די )צװײגעטערײ(. אמפיטעיזם
 וועזן, בײזן א און גוטן א דורך געטער, פארשידענע צװײ דורך

 זיך געפינען װעלט־הערשערס בײדע ן(. ט )ש טײװל און ט א ג
 אגטיקיסר, אוץ קיסר ווי שטײגער א קאמף, באשטענדיקן א איץ

 קאמף דאזיקן פון רעזולטאט דער איטיפויפסט. און פויפטט
 ליבער דער וועלט, דער פון גורל דער צײט יעדער צו איז

 און גוטן פון אודקװאל דער איז וועזן, גוטע דאס אלם ט, א ג
 שלמות־ געורעץ װאלט װעלט די פדייד. און הנאה פון שײנעם,

 גע־ דורכגעקרײצט נישט פסדר װאלטן מעשים זײנע װען דיק׳
 שלעב• דערדאזיקער ; ל וו יי ט דעט וועזן, בײזן דעם פון װארן
 פון העסלעכס, און בײז אלדאס פון סיבה די איז שטן טער

װײטיק. און עגמת״נםש
 איז געטער-גלויבן פון פארמען פארשידענע די צװישן
 שכלדיקה״ דער אזויפיל אויף ם ז י ע ט י פ מ א דערדאזיקער

 א מיט נאך זיך פארטראגט טעאריע זײן װיפל אויף טער,
 טאקע אים געפינען מיר װעלט-דערקלערונג. װיסנשאכטלעכעד

 בא קריסטוס פאד יארן טויזנטער שױן אױסגעבילדעט דערפאר
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 ווישנו, קעמפט אינדיע אלטן אין נאטור-פעלקער. פארשידענע
 אלטן אין צעשטערער. דעם א, וו י ש מיט דערהאלטער, דער

 ן. א פ י ט ביייער דער ס י ר י ז א גוטן פרן קעגנער איז עגיפטן
 געגרינדעט פערסער, אלטע די פרן צענד׳רעליגיע דער אין

 שטענדיקער הערשט קריסטוס, פאר יאר 2000 זאר^אסטער דורך
 ארי" און ליכט, פון גאט גוטן דעם זד, ו מ ר א צווישץ קאמף
פינצטערניש. פון גאט שלעכטץ דעם מאן,

 קעג־ אלס שטן דער שפילט ראליע קלענערע קיין גישט
 אלס קריסטנטום פון מיטאלאגיע דער אין גאט גוטן פון נער
 און גיהנרם פוץ פירשט "דער פארפירער, און יצר׳הרע דער
 ער איז שטן פערזענלעכער אלם פינצטערניש", דער פון האר
 ממשותדי• א געווען יארהונדערט צ־טן1\ פון אנהויב אין נאך
 ערשט קדיסטן! מייסטן די פון גלויבץ אינם עלעמענט קער

 פון וווקס מיטן יארהונדערט, דאזיקן פוץ העלפט דער ארום
 דער פוץ געװארן באזייטיקט ביסלעכווייז ער איז בילדונג, דער

 יענער מיט באגנוגענען געמוזט זיך האט ער אבער רעליגיע,
 גרעם־ דער אין צוגעטיילט אים האט ע ט ע ג וועלכע ראליע,

 אלס "פאוסט", אין דיכטונגען, דראמאטישע אלע פון טער
 געביל׳ בעסערע די אין אן גייט היינט מעפיסטאפעל.

 אלס טײװל״ פערזענלעכן דעם אין "גלריבן דער קדייזן דעטע
 ווען אינדערצייט אבערגלויבן, מיטלאלטערישן בייגעקומענעם א

 און גוטן פערזענלעכץ, דעם ה. )ד. גאט" אין "גלויבן דער
 בא׳ נויטווענדיקן א פאר באטראכט ווייטער ווערט גאט( ליבן

 דערדאזיקער איז דאך און רעליגיע. דער פוץ שטאנדטייל
 וי אז פונקט )גיכער בארעכטיקט אזוי פונקט שטן" אין ״גלױבן

 דער• אלנפאלס גאט״י אין ״גלױבן דער ווי י( אומבאגרינדעט
 ערדישן פוגם ״אומפולקןןמענהײט פילבאקל<ןגטע די זיך קלערט
 קאמף דאזיקן דורכן נאטירלעכער און פשוטער סך א לעבך

 אנדער אן עפעס דורך איידער גאט, שלעכטן און גוטן פון
טעיזם. פון פארם

 אייג- דער וועגן לערע די )איינגעטעריי(. מאנ^טעיזם
 • אני הינזיכטן געוויסע אין קאן הבורא( )אחדות גאט פון הייט
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 גאט׳ דער פון פארם נאטירלעכסטע און פשוטסטע די פאר גײן
 װײט דער זי איז מײגונג אלגעמײנער דער לויט פארערונג.

 דעם באהערשט און רעליגיע דער פון יסוד פארשפרײטסטער
 אבער עס איז פאקטיש קולטור־פעלקער. די פון קירכן־גלױבן

 װײזט ם ז י ע ט א נ א מ פלומרשטער דער מחמת ,אזוי גישט
 די פון אײנע אלס ס׳רוב באטראכטונג נעגטערער בא ארויס זיך

 אחוץ װעלכן אין טעיזם, פון פארמען ארומגערעדטע פריער
 אײנער נאך אנערקענט װערט ״הױפט׳גאט״ אויבערשטן דעם

 רעליגיעם, ס׳רוב זענען אויך ״צוגאב-געטער״. עטלעכע אדער
 אויסגאנג• מאנאטעיסטישן ריין א געהאט מתחילת האבן װעלכע
 װײניקער אדער מער צײט דער פון לויף מיטן געװארן פונקט,

 אז פעסטשטעלן, װיל םטאטיסטיק מאדערנע די פאליטעיסטיש.
 ערד, אובזער באװוינען װעלכע מעגטשן, מיליאן 1500 צװישן

 גיט געװײנלעך ף, ט יס טע א נ מערתײט גרויסע די איז
 מיליון, 500 פאראן זענען בראמינער אוץ בודיסטן אז אן, זי
 געצג־ םארשידנסטע מיליאן 200 מיליאן, 600 — קריסטן ג. א.

 10 און יידן מיליון 10 מאכמעדאנער, מיליאן 180 דינער,
 כלומר־ די פון ס׳רוב אבער רעליגיאנסלזאע. לחלוטין טיליאן

 גאט־פאדשטעלונגען אומקלארע גאנץ ה^בן מאגאטעיסטן שטע
 נאך אין אויך הויפט׳גאט איינעם דעם אין אחוץ גלויבן אדער

 וכדומה. דעמאנען טייוואליט, מלאכים, :געטעי צווייטראנגיקע פיל
 זיך האט מאנאטעיזם דער וועלכע אין פארמעץ, פארשידעגע די

 צוויי אין איינטיילן זיך ל^זן אנטוויקלט, פאליפילעטיש
 מא- אנטראפיסטישער און נאטוראליסטישער :הויפט־גרופעס

נאטעיזם.
 פארם אלטע דידאזיקע מןינאטעיזם. נאטוראליםטישער

 א עפעס אין ג$ט פון פאדקערפערוגג די זעט רעליגיע פון
 אלס נאטור־דערשיינונג. באהערשנדיקער אלץ דערהויבעגער,

 טויזנטער פיל פאר מענטשן די אימפאנירט שוין האט אזעלכע
 דערװארימענדיקע און לייכטנדיקע די ן, ו ז די קודם־כל י$רן

 איז לעבן ארגאנישע יעטוועדעס איינפלוס וועמעס פון גאטהייט,
 נאסור• מאדערנעם דעם פאר געווען. אפהענגיק !אשיימפערלעך



 $דער ט ל ו ק ־ ן ע נ ו ז דערדאזיקער זיך ווייזט פארשער
 אלע צווישן פארם ווירדיקסטע די אלם אויס ם ז י ר א ל א ס

 אסטראפיזיק מאדערנע אונזער מחמת -פארמען. אמתה טעיס&ישע
 אן איז ערד די אז איבערגעצייגט, אונז האבן געאגעניע און

 צוריק זיך שפעטער וועט ׳און זון דער פון טייל אפגעריסענע
 אובז, לערנט פיזיאלאגיע מ^דערגע רי שוים. איר אין אומקערן

 ערד דער אויף לעבן ארגאנישן פון אורקודאל ערשטער דער אז
 דערדאזיקער אז און פלאזמע, דעד פון אנטשטייונג די איז

 וואסער, )פון פארבינדובגען אומארגאנישע פשוטע פון סינטעז
 דעם אונטער פארקומען נאר קאן אמאניאק( און קוילנזויער

 די פון אנטשטייובב דער נ^ך ט. כ י ל נ ע נ ו ז פוץ איייפלוס
 באב־ שפעטער ערשט זענען ן, צ נ א ל פ פלאזמע־בילדנדיקע

 די• זיך האבץ וועלכע חיות, פלאזמע־פרעסגדיקע די געקומען
 און ז פלאנצן־קערפער פון דערבערט אומדירעקט אדעד רעקט

 א נאד ווידער איז גופא מין מענטשלעכן פון אנטשטייונג די
 פון שטאם־געשיכטע דער אין דערשיינוגג שפעטערדיקע געוויסע

 גייס־ און קערפערלעכע גאנצע דאס אויך חיות־קיניגריך. דעם
 תוך לעצטן אין זיך לאזט מענטשהייט דער פון לעבן טיקע
 צו צוריקפירן לעבן ארגאנישע אנדערע יעדעס ווי אזוי פונקט

 זון. שענקענדיקער ווארימקייט און ליכט שטראלנדיקער, דער
 דער אויס בבן זיך ווייזט באטראכט, שכלדיק און אביעקטיוו

א מאב נאטוראליסטישער אלם ט ל ו ק - ן ע נ ו ז
 אנטראפיס־ דער איידער זיין, צו באגרינדעט מער ם ז י ע ט

 נאטור־פעל- אנדערע און קריסטן די פון גאטס־דינסט טישער
 געשטאלט. מענטשלעכן אין גאט פאר זיך שטעלן וועלכע קער,

 זיך יארן טויזנטער פאר זון־פארערער די שוין האבן באמת און
 מאראלי• און אינטעלעקטועלער העכערער א אויף אויפגעהויבן

 טעיסטן. אנדערע מייסטן די איידער אנטוויקלונגס-שטופע, שער
 איך האב באמביי, אין געווען 1881 נאוועמבער אין כ׳בין בעת
 די צו פאראינטערעסירונג גרעסטער דער מיט צוגעקוקט זיך

 האבן וועלכע פארם? די פון איבונגען רעליגיעזע דערהויבענע
 אויפן שטייענדיק זון, דער פון אונטערגאגג און אויפגאגג באם
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 טעפיך, אויסגעשפרייטן אן אויף קביענדיק אדער ים פרן ברעג
 אפ• זיך און אויפגייעגדיקן דעם פארערונג זייער ארויסגעוויזן

טאג־שטערן. שיידנדיקן

 פארמענטשלעכונג די מאנ$טעיזם. אנטראפיסטישער
 פילט, װעזן״ "העכסטע דאס אז פארשטעלונג, די גאט, פוץ

 דער אין אפילו מוען מענטש דער ווי האנדלט אין דענקט
 אנטראפיסטישער אלם שפילט פארם/ דערהויבנסטער

 קולטור־געשיכ׳ דער אין ראליע גרעסטע די ם ז י ע ט א נ א מ
 גרוי• דריי די פאדערגרונט אין אויף דא טרעטן קודם־כל טע.
 עלטסטע די פעלקער, ים־התיכונדיקע די פון רעליגיעס סע

 מאכמע־ יונגערע די און קריסטלעכע שפעטערדיקע די יידישע,
 ים״התיכונדיקע גרויסע יי דר דידאזיקע דאנישע.

 געבענטשטע די אויף אנטשטאנען זענען וועלכע ס, ע י ג י ל ע ר
 גע־ דריי אלע זענען און ים מיטללענדישן פון מזרח־ברעגעס

 סעמי׳ פון טרוימער פאנטאזיע-רייכן א דורך געווארן גרינדעט
 צווישן פארקרובהט אינערלעך בלויז נישט זענען ראסע, טישער

 דורך אויך נאר אורשפרונג, בשותפותדיקן דאזיקן דורכן זיך
 פאר־ רעליגיעזע זייערע פון שטריכן געמיינזאמעע צאלרייכע

 איבערגע׳ דירעקט האט קריסטנטום דאס ווי פונקט שטעלונגען.
 ײדנ־ עלטערן פון מיטאלאגיע זיין פון טייל גרויסע א ממען

 געשעטט ווידער איסלאם יינגערער דער אויך האט אזוי טום,
 ים־התיכון־רעליגיעס דריי אלע רעליגיעס. ביידע דידאזיקע פון

 אלע ; יש סט י טע א נ א רײףמ אורשפרינגלעך געווען זענען
 פארשידיסטע די אדונטערגעפאלן שפעטער זענען דריי

 זיך האבן זיי ווייטער וואס גילגולים, פאליטעיסטישע
 און ים מיטללענדישן דעם ארום קודם־פל פארשפרייטן גענומעץ
ערד־טיילן. איבעריקע די אין דערנאך

 מאיאטעיזם יידישער דער )דת-משה(. מאזאיזם דער
 געוויינלעך גילט באגרינדעט, אים האט ק.( פ. 1.600) משה ווי

 באזיצט וועלכע אלטערטום, פון אמונה־פארם דייעניקע אלם
 און עטישער ווייטערדיקער דער פאר באטייט העכסטן דעם
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 דאדף ספק בלי מענטשהייט. דער פון אנטוויקלונג רעליגיעזער
 שוין ווערט היסטארישן הויכן דעמדאזיקן זיין מיחס איר מען

 ים־התיכק- וועלט־באהערשנדיקע איבעריקע די ווייל דערפאר,
 פונקט שטייט קריסטוס ;ארויסגעקומען איר פון זענען רעליגיעס

 אויף מאכמעד שפעטער ווי משה, פון פלייצעס די אויף אזוי
 טעסטא־ נייער דער רוט אזוי פונקט ביידע; פון פלייצעס די

 ניינצענהונדערט פון צייט־משך קורצן אין האט וועלכער מענט,
 העכסט־אנטוויקלטע די פון אמונה״יסוד דעם געבילדעט יאר

 ביי־ טעסטאמענט. אלטן פון באזיס דעם אויף קולטור־פעלקער,
 שריפטן" ע ק י ל יי "ה אלס האבן צוזאמענגענומען דע
 אנ־ שוס קיין ווי השפעה אזא באקומען און פארשפרייט זיך

 דעמדאזיקן אבער וועלן מיר בעת וועלט. דער אין בוך דער
 און קריטיש דורכפ^רשן נעמען געשיכטס׳קוואל מערקווירדיקן

 גאנץ א אין ארויסטרעטן זאכן פיל וועלן דאן פארורטיילץ, $ן
 האט דא אויך געלערנט. געוויינלעך ס׳ווערט ווי ליכט, אנדער

 צוגעפירט קולטור־געשיכטע און קריטיק מאדערנע טיפערע די
 דער פון יסודות די דערשיטערן וועלכע אויספירן, וויכטיקע צו

טראדיציע. אלגעמיין־אנגענומענער
 באגרינדעט איים האט משה ווי לויט מאנאטעיזם, דער

 נביאים די ווי לויט און א׳קולט, וו א ה ע י דעם דורך
 האט אויסגעבילדעט, דערפאלג גרוים מיט שפעטער אים האבן

 מצד קאמפן לאנגע און הארטע אויסצושטיין געהאט מתחילת
 א וו $ ה ע י באגריף דער פאליטעיזם. עלטערן הערשנדיקן דעם

 נאמען או־נטערן איז וועלכצר הימלס־גאט, יענעם פון שטאמט
 פאדערטע אמייסטן די פון איינער געווען בעל אדער מולך

 מא• די פון פ^רשונגען בארימטע די גאטהייטן. אריענטאלישע
 א.(, א. )דעליטש בבל" און ל ב י "ב איבער אסיראלאגן דערנע

 מאנאטעיס׳ דער איז משה פאר לאנג שוין אז דערוויזן, האבן
 זע־ דערביי בבל. אין פארשפרייט געווען יעהאווא-גלויבן טישער

 הויכן אין אפטמאל געבליבן געטער אנדערע אויך אבער נען
 אנ־ װײטער איז ״אפגעטערײ״ דער מיט קאמף דער און אגזען

 גע׳ יעהאווא איז אבער מוך אין פאלק. יידישן אין געגאנגען
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 אין געזאגט בפירוש ס׳איז ווי גאט, איינציקער דער בליבן
 דיין האר דער בין "איך עשרת׳הדברות: די פון געבאט ערשטן

מיר". אחוץ געטער אגדערע קיין האבן נישט זאלסט דו גאט,
 טיילט מאנאטעיזם קריסטלעכער דער קריסטנטום. דאם

 געבליבן איז און מאזאיזם, דעם מוטער, זיין פון גורל דעם
 אינדערצייט פרינציפ, אין טעארעטיש, בלויז איינגעטעריי אמתע

 פארשידנסטע די אין פארוואנדלט זיך ער האט פראקטיש ווען
 דריי- דער אין שוין איז אייגנטלעך פאליטעיזם. פון פארמען

 נויטווענדיקער א אלס דאך גילט וועלכע גופא, אייניקייטם־לערע
 געווען מאנאטעיזם דער רעליגיע, קריסטלעכער דער פון יסוד

 וועלכע ן, ע נ א ז ר ע פ יי ר ד די אויפגעגעבן. לאגישערווייז
 זענען גייסט, הייליקער און זון פאטער, אלם באצייכנט ווערן

 )און ן ד י וו י ד נ י א פארשידענע דריי אזוי פונקט בלייבן און
 אינדישע דריי די ווי פערזאנען!(, אנטראפאמארפישע אפילו

 דערצו שיווא(. תישנו, )בראמא, טרימורטי דער פון גאטהייטן
 אפצוויי־ ווייט־פארשפרייטסטע די אין וואס דאס, צו נאך קומט

 אומ* אלם מאריע, יונגפרוי די שפילט קריסטנטום פו׳ן גונגען
 גאט- פערטע אלם ראליע גרויסע א קריסטוט־מוטער באפלעקטע

 וויכטיקער פיל פאר אפילו זי גילט קרייזץ ברייטע אין הייט;
 פערזאנען מענלעכע דריי די איידער איינפלוסרייכער, און
 האט מאדאנא-קולט דער רעגירונג. הימלישער דער פון
 פשוט אים מ׳קען אז באדייטונג, אזא געווונען פאקטיש דא

 דער פון פארם מענלעכער געוויינלעכער דער אקעגנשטעלן
 "הע־ די ם. ז י ע ט א נ א מ ן כ ע ל ב יי וו אלם איינגעטעריי

 פאדערגרונט אין בולט אזוי דא דערשיינט הימלס־קיניגיך כערע
 פערזאנען מענלעכע דריי די אז פארשטעלונגען, אלע פון

אינדערזייט, 9א ממש טרעטן
 פוץ פאנטאזיע דער אין אבער זיך האט פרי גאנץ שוין

 געזעלש?.פט צאלרייכע א חברן גענומען קריסטן גלויביקע רי
 הימלס־ אויבערשטע דערדאזיקער צו מבל־המינים ע" ק י ל יי "ה פון

 אין אז דערפאר, זארגן מלאכים מוזיקאלישע און -עגירונג,
 רוי• די קאנצערט־גענוסן. הייז פעלז נישט זאלן לעבן אייביקן
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 השבעות הײליקע נייע דורך כסדר זיך באמיען פויפסטן מישע
 דעם הימלס־כלי׳קודש. דידאזיקע פון צאל די פארמערן צו

 דידאזיקע אבער האט צווווקס אינטערעסאנטסטן און רייכסטן
 1870 יולי טן-13 אין באקומען גן׳עדן־געזעלשאפט זעלטענע
 די דערקלערט האט קאנציל וואטיקאנישער דער וואס דורכדעם,
 גופא דערמיט און שטעלפארטרעטער קריסטוסעם אלם פויפסטן

 נאך מען נעמט ר. ע ט ע ג פון מדרגה דער צו זיי דערהויבן
 און טײװל״ ״פערזענלעכן אנערקענטן זיי דורך דעם אכט אין
 דער• דאן הויפט־סוויטע, זיין בילדן וועלכע רוחות, ביידע די

 נ^ך איז וועלכעס ם, ו ט נ ט ס פ י ו פ דאם אונז פאר שיינט
 קריםטנ• מאדערנעם פוץ פארם פארשפרייטסטע אמייסטן די היינט
 אנטראפיסטישן רייכסטן פוץ בילד פארביקן אזא אין טום,

 פאר• אין איז אלימפ העלענישער דער אז ם, ז י ע ט י ל א פ
נעבעכדיק. און קליין דערמיט גלייך

 • י נ א ד ע מ כ א מ דער ר ע ד )א איסלאם דער
 דער פון פארם יונגסטע די איז ם! ן י ע ט א נ א מ שער

 פאר• פריצייטיק האט מאהאמעד יינגער דער בעת אייבגעטעריי.
 אראבישע די פון געצנדינערײ פאליטעיסטישע דאס װארפן
 נעסטאר• די פון קריסטנטום דאם געלערנט קענען און שבטים
 יסודות די אלגעמיין אין אגגענומען אפילו ער האט יאנער,

 געקאנט נישט זיך האט ער אבער גלויבן, קריסטלעכן פוגם
 ווי אנדערש עפעס קריסטוסן אין זען צו דערויף, אנטשליסן

 דרייאייני- דער פון דאגמע דער אין משה. צו גלייך נביא, א
 און אביעקטיווער יעדער וואס ד^ס, געפונען ער ה^ט קייט

 סתירהדיקן א געפיגעץ, דערין מוז מענטש פאראורטיילסלאזער
 גרונט־ די מיט פארייניקן נישט זיך לאזט וועלכער אמונה־כלל,

 רעליגיע־ אונזער פאר אויך האט און שכל אונזער פון כללים
 האט ער לענגער וואס נישט. ווערט שום קיין דערהויבונג זער

 נאך געשטרעבט האט ער מער וו$ס און נאכגעדענקט, דעריבער
 ארויסגעטרעטן איז קלארער אלץ גאט־פ^רשטעלונג, ריינער א

 איינצי• דער ז אי "ג$ט :הויפט־ד^גמע איינציקע זיין אים פאר
4אינ לעבן געטער אנדערע קײן פאר^ן נישט ;גאט״ קער
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 באפרײען געקאנט נישט זיך האט מאהאמעד אױך $בער
 אײנ״ זײן אויך גאט״פארשטעלוגג. אנטראפאמארפישער דער פון

 אלמעכטיקער אידעאליזירטער, אן פארבליבן איז גאט ציקער
 גאט שטדאפידיקער שטרענגער, דער װי אזוי פונקט מענטש,

 פון גאט ליבנדיקער מילדער, דער װי אזוי פונקט משה, פון
 רעליגיע מאכמעדאנישער דער מיר מוזן ד$ך אבער קריסטוס.
 איר פון פארלויף אין אויך האט זי וראם יתרון, דעם צושרייבן

 פארקריפלונג אומפארמיידלעכער און אנטוויקלונג היסטארישער
 כאראקטער, ריינעם אורשפרינגלעכן רעם אויפגעהיטן שטרעגגער

 אין כ׳האב בעת רעליגיע. קריסטלעכע און יידישע די איידער
 באוווב־ און אריעגט דעם באזוכט מאל ערשטץ צום 1873 יאר

 אין סמירנא, און קאאירא אין מעטשעטן הערלעכע די דערט
 אמת׳ מיט אנגעפילט מיך האבן קאנסטאגטינאפאל, און ברוסא

 פון דעקאראציע געשמאקפולע און פשוטע די יראת־הכבוד דיקן
 ארכיטעק־ פרעכטיקע צוגלייך אוץ דערהויבענע די אינעווייניק,

 דערהויבן און איידל ווי דרויסן. פון ארנאמענטיק טאניטע
 דער צו פארגלייך אין מעטשעטן דידאזיקע אויסגעזען האבן

 אינעוויי- זענען וועלכע קירכעס, קאטוילישע די פון מערהייט
 פלי• גילדענעט און בילדער פארביקע מיט איבערגעלאדנט ניק

 פי. מאסע א מיט אנגעזעצט ווירער אויסנווייניק און טערווערק,
 דערשיינען שיין ווייניקער נישט חיות! מענטשןאון פון גורן

 קאראן פון גאטעס־דינסט פשוטער דער און תפילות שטילע רי
 ווארט־גע־ אומפארשטאנעבעט הויכן, דעם מיט פארגלייך אין

 ליארמענדיקער דער און מעסעס קאטוילישע די פון פלאפל
פראצעסיעס. טעאטראלישע זייערע בון מחיק

 דאזיקן אונטערן יי(. ר ע ט ע ג ש י )מ מיהס^טעיזם
 אנט־ וועלכע אמונות, מינים אלע די איך פארשטיי באגריף
 און פארשידנסטע, די פון ן ע ג נ ו ש י מ זיך אין האלטן

 פארשטע׳ רעליגיעזע קעגנזעצלעכע גאנץ פון אפילו טיילווייז
 אמונה• פארשפרייטסעע ווייט דידאזיקע איז טעארעטיש לונגען.

 אבער פראקטיש אנעדקענט. נישט אינערגיץ ביזאהער פארם
 מהמת אלע. פון מערקווירדיקסטע און וויכטיקסטע די זי איז
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 איבער• זיך שאפן וועלכע מענטשן, די פדן רוב גרויסער דער
 אן תמיד פון געווען זענען פארשטעלונגען, רע/יגיעזע הויפט

 גאטס׳ זייער ;ן ט ס י טע א ס ק י מ עד-היום נאך געבליבן און
 דער אין פריצייטיק די מיט געמישט פארביק איז פארשטעלונג

 ספעציעלער זייער פון גלויבנס-כללים איינגעקריצטע קינדהייט
 זענען וועלכע השפעות, פארשידענע פיל מיט און קאנפעסיע

 מיט בארירוגג דער דורך אנטשטאנען עלטער שפעטערדיקן אין
 נאך קומט מענטשן געבילדעטע בא גלויבנס-פארמען. אנדערע

 פילאזאפישע די פון איינפלוס איבערגעשטאלטנדיקעד דער צו
 אביעקטיווע די קודם׳כל און עלטער רייפערן אין שטודיעס

 וועל• נאטור, דער פון דערשיינונגען די מיט באקאנטשאסט
 אמונה־ טעיסטישע די פון נישטיקייט די דערווייזט כע

 פארשטעלונגען, קעגנזעצלע דידאזיקע פון קאמף דער בילדער.
 ווייטיק־ גאר געמיטער סובטעלערע מער די פאר איז וועלכע

 אומאנטשיידנדיק, לעבן גאנצן אויפן אפט בלייבט און לעך
 פון מאכט אומגעהויערע די קלאר זייט איין פון אנטפלעקט

 פון און גלויבנש-פללים אלטע די פון פארארבונג דער
 ג נ ו ס א פ ו צ פריצייטיקער דער פון מאכט די זייט צווייטער דער

 דעם איז וועלכע אמונה, ספעציעלע די לערעס. טעותדיקע צו
 געווארן אויפגעצווונגען אן יוגנט פריסטער דער פון קינד
 מאסגעביק, הויפטזאך דער אין ס׳רוב בלייבט עלטערן, די דורך
 נישט השפעות שטארקערע צוליב שפעטער טרעט עס וויפל אויף
 באם אויך אבער אמונה. אנדערער אץ צו באגער קיין איין

 צווייטער דער צו גלויבנס-פארם איין פון איבערגאנג דאזיקן
 פאר־ אלטער דער ווי אזוי פונקט נאמען, נייער דער אפט איז

 אונטער עטיקעט, אויסערלעכער אן ווי מערנישט ווארפענער,
 פאר־ די אפגעפינען אונטערזוכונג נענטערער בא מ׳קאן וועלכן

 טעותים. און איבערצייגונגען פארשידנסטע צונויפגעמישטע ביק
 נישט זענען קריסטן אזויגערופענע די פון רוב גרויסער דער
 טריפ־ אמפיטעיסטן, נייערט גלויבן(, זיי )ווי מאנאטעיסטן קיין

 אויך אבער גילט דאסזעלביקע פ^ליטעיסטן. אדער לאטעיסטן"
 פון ווי דת, יידישן פון און איסלאם פון באקענער די בנוגע
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 צו אן זיך שליסן אומעטום רעליגיעס. מאנאטעיסטישע אנדעי־ע
 דרײ- אדער "איינציקן פרן פארשטעלונג אורשפרינגלעכער דער

 צווייט־ פון גלויבנס־בילדער דערווארבענע שפעטער ג$ט" אייניקן
 דע־ אנדערע ארן הייליקע רוחות, מלאכים, גאטהייטן: ראנגיקע

 גע־ טעיסטישע פארשידנסטע די פון געמיש בונטער א מאנען,
שטאלטן.

 פארמען פארבייגעפירטע דא אלע די טעיזם. פון מהות
 פ$ר־ די געמיינזאם האבץ זינען אייגנטלעכן אין טעיזם פון

 אויסערוועלטלעכן אן וועגץ אלם ג$ט וועגן שטעלרנג
 א׳״ס גאט ווערט תמיד וועזן. איבערנאטירלעכן אדער

 דער אדער וועלט דער אקעגנגעשטעלט וועזן זעלבשטענדיק א
 די אין מנהיג. און דערהאלטער בורא, איר אלס ס׳רוב נאטור,
 פון כאראקטער דער צר אויך נאך קרמט רעליגיעם מייסטן

 די אז פארשטעלונג, די בעיקר און ן, כ ע ל נ ע ז ר ע פ
 געטער זיינע "אין מענטש. צרם ענלעך איז גאט פרן פערזאן

 ר׳ א מ א 5 א ר ט נ א דערדאזיקער מענטש". דער זיך מאלט
 וועלכעס וועזץ, א וועגן פארשטעלונג די ט, א ג ץ ו פ ם ז י פ

 בא מאסגעביק איז מענטש, א ווי האנדלט ארן פילט דענקט,
 און רויער מער א אין אמאל ג^ט־גלויביקע,• רוב גרויסן דעם

 אבסטראקטער און סובטעלער מער א אין ווידער באלד נאיווער,
 וועט לערע טעאזאפישע ריינסטע די אז קלאר, ס׳איז פארם.

 וועזן שלמרתדיקסטע העכסטע, דאס אלם גאט אז באהויפטן,
 פרנם וועזן אומשלמרתדיקן דעם פון פארשידן גענצלעך איז

 דאס תמיד בלייבט אונטערזוכרנג גענויערער בא אבער מענטש.
גייסט־טעטיקייט. אדער נשמה־ ביידנס זייערע פון שרתפישע

 באם איז גאט פון אנטראפידם פערזענלעכער רער
 אז זאך, טעגלעכע אזא געווארן גלויביקע די פון רוב גרויסן

 דאס געשטאלט, מענטשלעכן אין גאט פון פערזאניפיקאציע .די
 אין באשרייבן ד^ס סטאטוען, און בילדער אין אים פארשטעלן

 לגמרי שויץ האט פאנטאזיע דער פון דיכטרנגען פארשידנסטע
 דערשיינט מיטן פיל אין פארחידושן. צו עמיצץ אויפגעהערט

זויג• אנדערע פון געשטאלט אין אויך גאט פון פערזאן די
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 געשטאלט אין זעלטענער וכדומה(, אקסן לייבן, עס,9ןמאל היות
 דער אין אדער וכדומה(, שוואנען טויבן, )אדלערס, פייגל ון5

 דרא־ קראקאדילן, )שלאנגען, רוקנבײףהױת אנדערע פון פארם
קאנען(.

 רעליגיע־פארמען אבסטראקטערע און העכערע די אין
 און פערזאניפיקאציע גשמיותדיקע דידאזיקע 9$ מען ווארפט

 גוף. אן ט" ס יי ג ר ע 3 יי ״ר אלם פארערט נ^ר ווערט גאט
 טעטיקייט פסיכישע די אבער בלייבט דערויף קוקנדיק נישט

 טעטיקייט די ווי דיזעלביקע גאנץ גייסט ריינעם דאזיקן פון
 ווערט גענומען תוך אין גאטהייט. אנטראפאמארפישער דער פון

 אומ״ נישט פארגעשטעלט גאט רוחגיותדיקער דערדאזיקער אויך
וועזן. גאזארטיק אומזעבאר, אלס נייערט קערפערלעך,

 איין זענעץ וועלט און ט א ג פאנטעיזם.
 צו־ זיך פאלט גאט פון באגריף דער ן. ז ע וו ק י צ נ יי א

 דערדאזיקער ץ. נ א ט ס ב ו ס דער פון באגריף דעם מיט נויף
 סתירה פרינציפיעלער אין שטייט וועלט־באנעם פאיטעיסטישער

 פון פארמען מעגלעכע נ$ך אלע און פריערדיקע אלע צו
 פיל־ זיך זייטן ביידע פון פשרות דורך מ׳האט הגם טעיזם,

 תהום טיפן איבערן בריק א אריבערצוווארפץ באמיט פאכיק
 בלייבט קעגנזאץ פרינציפיעלער דער לאגערן. ביידע די צווישן

 אוי׳ אן ג^ט איז ם ז י ע ט אין וואס דאס, אומפארענדערלעך
 אנט־ ער איז מנהיג און בורא אלם וואס וועזן, סערוועלטלעך

 דרויסן, פון איר אויף ווירקט און נאטור דער קעגנגעשטעלט
 נער־ אי אלם ג^ט איז פאנטעיזם אין ווען אינדערצייט

 דענקענדיקע אלם ווירקט און אליין נאטור די וועזן וועלטלעך
 דידאזיקע בלוח ענערגיע׳/ אדער "קראפט אלם סובסטאנץ,

 • ב ו ס דעם מיט אייגיקן זיך לאזט אליין אנשויונג לעצטע
 ם ז י ע ט נ א פ דער איז טעמא מהאי ץ. ע ז ע ג ־ ץ נ א ט ס

 אונזער פון ג נ יו ו ש נ א • ט ל ע וו די נויטווענדיקערווייז
נאטורוויסנשאפט. מאדערנער

 ערשט אנטשטיין געקאנט האט ם ז י ע ט נ א 9 דער
 דענקנזייקע די פון באטור־אבסערוואציע קלארעד דער אדאנק

283



 יונגער פיל אויך ער איז דעם מהמת אין — קולטוד־מענטשן
 זיכער שוין זענען פארמען רויסטע װעמעט ם, ז י ע ט פארן
 פארשידנס־ די אין אנטשטאנעץ יאד טויזנט צען װי מער פאר
 טויזב- פיל שוין הגם פעלקעד. וע5פרימיטי די בא װאריאציעס טע

 פון טריט עדשטע די אין זיך האבן קריסטוס פאר יארן טער
 אינדיע )אין נאטור־-פעלקער עלטסטע די בא פילאזאפיע דער
 פון אנהױבן די געפויען יאפאן( און כינע איץ עגיפטן, און

 גלויבענישן, רעליגיעזע פארשידענע פרן געשטאלט אין פאנטעיזם
 אויס• פילאז^פישער באשטימטער א אויף פאדט אבער טרעט
 הע• אין ק. פ. ה. י. ־טן¥1 אין ערשט פאנטעיזם פון דרוק

 באטוריפילאזאפן. שע י נ א י די פון ם ז י א צ א ל
 העלע- פון כלי־פעריאד דעמדאזיקן פוץ דענקער גרויסע אלע
 פון אנאקסימאנדער כארימטער דער איבער שטייגט גייסט נישן

סו ג א פון איינהייט פרינציפיעלע די האט וועלכער מילעט,
 דעם אחוץ אויפגעפאסט. קלאר און טיף ל א ט ל ע וו ן ק י פ

 פון ט יי ה נ יי א אורשפרינגלעכער דער מפוח געדאנק גרויסן
 איין פון דערשיינונגען אלע פון ג נ ו ל ק י וו ט ג א דער קאסמאס,

א מ י ס ק א נ א האט אורמאטעריע, דורכדרינגנדיקער אלץ
 וועל- דער אז רעיון, דרייסטן דעם ארויסגעזאגט אויך ר ע ד ב

 אוגטער־ און אנטשטאנען ט יי ב מ ו א פעריאדישן אין איז טאל
מ^ל. שיעור א אן געגאנגען

 קלאסישן פון פילאזאפן גרויסע שפעטערדיקע פיל אויך
 מ- ע און ט י ל ק א ר ע ה ט, י ר ק א מ ע ד כל קודם אלטערטום,

 געווען משיג טיפער אופן ענלעכן אן אויף האבן ל ע ק א ד ע פ
 גייסט, און קערפער פון גאט, און נאטור פןן איינהייט יענע

 ־■ א מ היינטיקן אונזער פון סובסטאנץ־געזעץ אין האט וועלכע
 רוימי- גרויסער דער אויסדרוק. קלארסטן דעם געפוגעץ ם ז י נ

 קארום לוקרעציוס גאטור־פילןןזאף און דיכטער שער
־ס״ פאעמע דידאקטישער בארימטער זיין אין האט

 פ^עטישער הויך א אין מאניזם דעמדאזיקץ ארויסגעברענגט
 פאנטעיסטישער נאטור׳אמתדיקער דערדאזיקער אבער פארם.

 ארויסגעשטויסץ אינגאנצן כמעט געװ^ײן איגגיכז איז מאניזם

289



 באזוגדערס אוין פלאטאן פון אידעאליזם מיסטישן דעם דורך
 אי־ זיין געווונען ס׳האט וועלכן איינפלוס, געװאלטיקן דודכץ

 די מיט צונויפשמעלצונג דער צוליב פילאזאפיע דעאליסטישע
 דער מושל, מעבטיקער דער בעת אמונה-לערעס. קריסטלעכע

 גייסמיקע די דעראבערט שפעטער האט מויפסט, רוימישער
 אוב׳ געוואלט מיט געווארן פאנטעיזם דער איז וועלטהערשאפט,

 גײםטרײבסטער זיין א, נ ו ר ב א נ א ד ר א י ש ז ד ; טערדריקט
 קאמפא דעם אויף 1600 פעברואר ׳טץ17 אין איז פארשטייער

 דעם דורך לעבעדיקערהייט געווארן פארברענט רוים אין פיארי
גאט". פון "שטעלפארטרעטער

 יארהונ- ־טן\¥11 פון העלפט צווייטער דער אין ערשט
 דעם געגעבן א ז א נ י פ ש ברוך גרויסער דער ה$ט דערט
 ער פארם; רייגסטער דער אין פאנטעיזם פון סיסטעם גאנצן

 סוב" דער פון ף י ר ג א ב ריינעם דעם געשאפן האט
 אומשײדבאר זענען וועלט״ און ״גאט וועלכן אין מאיץ,

 שפי. פון גענויקייט און זיכערקייט קלארקייט, די פארייניקט.
 כ^טש באוווגדערן היינט מיר מוזן סיסטעם מאניסטישן ס א ז א נ

 דערדא• האט צוריק, י$ר 250 מיט דעמאלט, וואס דעס, צוליב
 זי• אלע די נאך געהאט נישט דענקער געוואלטיקער זיקער
 דעראבערט ערשט האבן מיר וועלכע יסודות, עמפירישע כערע

 פארחעלטע" די ה. י. ״טןx1x פון העלפט צווייטער דער אין
 מאטעריא- שפעטערדיקן צום פילאזאפיע שפינאזאס פון ניש

 אין ם ז מאני הײנטיקן אונזער צו און ־טןx¥1^^ אין ליזם
 קאפיטל. ערשטן אין ארומגערעדט שוין מיר ץ1ח| צ־טן1צ

 בא־ שפינאזאס זענען װעלט גייסטיקער דייטשישער דער אין
 אומשטערבלעכע די דורך כל קודם געווארן פארשפרייט גריפן
 " פ ל א וו דענקער און דיכטער דייטשישן גרעסטן פון ווערק

 וועלט", און "גאט דיכטונגען הערלעכע זייבע ע. ט ע ג ג נ א ג
 גרונט" די איינגעהילט האבץ וו. א. א. ״פאוסט״ ״פראמעטעוס׳/

 שענסטער און שלמותדיקסטער דער אין כאיטעיזם פוץ געדאנקען
פארם. דיכטערישער

פרי• די צו מאניזם היינטיקץ אונזער פון באציונגען די



 גרונט װיכטיקסטע די אויך װי סיסטעמען, פילאזאפישע ערדיקע
 געפינען מען קאן אגטוויקלוגג, היסטארישער זיין פון שטריכן

 ״געשיכטע אויסגעצייכנטער ס ג ע וו ער ב י א פרידריך אין
 איבערבליק קלאדן אויסגעצייכנטן אן פיל^זאפיע". דער פון

 "שטאם• א מאס געוויסצר א אין — פראגע דערד^זיקער איבער
 זייער צו פרווון די און וועלט־רעטענישן די פון געשיכטע

 )דרעזדך שולצע פרידריך געגעבן האט — סשיידונג"
 ע" י פ א ז א ל י פ ר ע ד ן ו פ ם י ו ב ־ ם א ט ש" זיין אין

 טון געשיכטע דער פון סקיץ "טאבעלאריש־סכעמאטישער $
 מאמענט" איצטיקן צום ביז גריכן די פון פילאזאפיע, דער

(1899 אויפלאגע, ־טע2 )לייפציק,

 ז י א ׳ ס וועלטבאנעם"(. אנטגעטערטער )"דער אטעיזם
 • גע שום יין ק און ט גא שום קיין ן א ר א פ ט ש י נ
 פער־ באגריף דאזיקן אונטערן פארשטייט מען וויבאלד ר, ע ט

 דידאזיקע וועזגס. שטייעגדיקע נאטור דער מחוץ זענלעכע.
 צונויף תוך אין זיך פאלט ג" נ יו ו ש נ ט־א ל ע "וו גאטלאזע

 מאדערנער אונזער פון ם ז י ע ט נ א פ אדער ם ז י נ א מ מיטן
 פארן אויסדריקן אנדערע נ^ר באנוצט זי ן גאטורוויסגשאפט

 נעגאטיװע א קודם־פל הויבט־אויף זי מחמת תוכן, זעלביקן
 אויסערוועלט• אן פון נישט״עקזיסטענץ די מאניזם, פונם זייט

 זינען דאזיקן אין גאטהייט. איבערנאטירלעכער און לעכער
 מער־ איז פאנטעיזם : ריכטיק גאנץ ר ע י ו ה נ ע פ א ש זאגט
 בא• פאנטעיזם פוץ מהות דער אטעיזם. העפלעכער א ווי גישט

 סתירה דואליסטישער דער פון באזייטיקונג דער אין שטייט
 וועלט די אז דערקענטעניש, דער אין וועלט, און גאט צווישן

 אינער־ איר פץ יסוד אויפן און גופא זיך דורך עקזיסטירט
 איז וועלט און גאט : פאיטעיזם פון פלל דער קראפט. לעכער
 האר מיטן זיך פדי ווענדוגג, העפלעכע א בלויז איז איינס,

אפצוגעזעגענען. סוף־פל־סוף גאט
 בלוטי• דער אונטער מיטלאלטער, גאגצן פוץ משך אין

 שווערד און פייער מיט מעץ האט פויפסטנטום, פון טיראניע קער
א פון פארם שרעקלעכסטע די אלם אטעיזם, דעם -פארפ$לגט
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 אי־ אידענטיפיצידט עװאנגעליע די װי הװת װעלט-אנשויונג.
 אים דראט אןן ״שלעכטן״ מיטן ״גאטל^זן״ דעם צערהויפט

 פאדשטענד״ ממילא איז װעלט, יענער אויף גיהנום אײביקן מיטן
 דעם אפילו אויסגעמיטן האט קריסט גיטער יעדער אלמאי לעך,

 דידא- עד־הױם נאך איז לײדער אטעיזם. פון חשד װײטסטן
 • אטעים דעט םארשפרײט. שטארק זײער אויפפאסונג זיקע

 דער־ דער לעבן זײן װידמעט װעלכער גאטור־פארשער, ן ש י ט
 >יײז אלדאס מיחס לכתחילה מען איז אמת, פוגם קענטעניש

 מאכט װעלכער דערקעגן, קירכן־גײער ר ע ש י ט ס י ע ט דער
 קולט, פויפסטלעכן פון צערעמאגיעס פוסטע די מיט מעכאגיש

 און מלוכה׳בירגער, גוטץ א םאר אלײן דערפאר שויץ אן גײט
 עקל• ווי עטיק זיין און געדאנקענלאז ווי זיין גלויבן זײן מעג

 װען װערן, באזײטיקט ערשט װעט טעות דערדאזיקער האפט.
 יארהונדערט ־טןxx אין װעט אבערגלױבן הערשנדיקער דער

 און נאטור״דערקענטעניש שכלדיקער דער פאר אכטרעטן
 ט א ג ן ו פ ט יי ה נ ײ א דער װעגן איבערצײגונג מ^גיםטישער

ט. ל ע וו ן ו א

•2



קאפיטל. זעכצנטע דאם

אמונה. או? ווים?
 איבערדערקענטעי ס ע י ד ו ט ש ישע ט מאניס

 און חושים טעטיקײטפוןדי אמת. פון יש *ג
 אבער• און ן 3 י ו ל ג ל. כ ש פון ט יי ק י ט ע ט

התגלות. און ג נ ו ר א פ ר ע ד ץ. ב י ו ל ג
 די דערקעגען צו שטרעבט וויסנשאפט אמתע יעדע

 רעאי פון איז וויסן ווערטפול און עכט אונזער ט. יי ה ר א װ
 אנט׳ וועלכע פארשטעלונגען, פון באשטייט און נאטור לער

 אמת, זעמיר, מיר זאכן. עקזיסטירנדיקע ממשותדיק די שפרעכן
 דערדאי פון מהות אינערלעכסטן דעם דערקענען צו אומפעיק

 - גופא״ זיך אין זאך ״די דערקענען צו וועלט, רעאלער זיקער
 אונז, איבערצייגט אבסערוואציע קריטישע און אביעקטיווע אבער

 חושים* און מוח פון באשאף נארמאלן מיט מענטשן בא אז
 אייג אלצאיינע ארויס וועלט דרויסנדיקע די רופט ארגאנען,

 אס פארשטעלונגען. אלצאײנע באשטימטע, צו פירט און דריקן
 1? אמת אן מיר דופן פארשטעלונגען און איינדריקן אזעלכע

 אנטשפדעכט אינהאלט זייער אז איבערגעצייגט, דערביי זעמיר אוץ
 די׳ אז ן, ס יי וו מיר וועלט. דער פון טייל דערקענבארן דעם

 נייערט איינגעבילדעטע, קיין נישט זענען פאקטן דאזיקע
ממשותדיקע.

 שטיצט אמת פון הכרה יעטוועדע הכרה. פוי קװ&לן
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 צונויפגעבונדענע אינערלעך אבער פארשידענע. צוויי אויף זיך
 אויף ערשטנס ; פונקציעס מענטשלעכע פיזי^לאגיש פון גרופעס

 דער פון הילף דער מיט אביעקט פונם ג נ ו ד נ י פ מ ע דער
 די פון פארבינדונג דער אויף צווייטנס און חושים־טעטיקייט,

 דער צו אסאציאציע דורך איינדריקן דערווארבענע אזויארום
 עמ• דער פון מכשירים די סוביעקט. אינם ג נ ו ל ע ט ש ר א פ

 מכשירים, די (חושים־ארגאנען די זענען פינדונג
 די זענעץ פארשטעלונגען, די פארבינדן און בילדן וועלכע

 צענט־ צום געהערן דענק^ארגאנען די דענק־ארגאנען.
 ן־ וי ר ע נ ץ ש י ר ע פ י ר ע פ צום — חושים־ארגאנעץ די ראלן,

 ארגאן" אנטוויקלטן העכסט און וויכטיקסטן יענעם עם, ט ם סי
 איינציק איז פונקציע וועמעס חיות, העכערע די פון סיסטעם

טעטיקייט. פסיכישע די אליין און
 חושים׳טעטיקײט די /861151113) חושים-ארגאנען

 ס• ג נ א ג ס י ו א ר ע ט ש ר ע דער איז וועלכע מענטש, פונם
 האט דערקענטעניש, ר ע ד ע וו ט ע י פוץ נקט ו• פ

 חוײזים׳ די פון ארויסאנטוויקלט בהדרגהדיק און לאנגזאם זיך
 פון זויגחיות פארקרובישטע נאענטסטן צום די פון טעטיקייטן

 אין חושים־ארגאנעץ די ה^בן זויגחיות די בא פרימאטץ. די
 פאר קומען פונקציעס זייערע און בוי, אנאלאגישן דעם תוך

 אנטוויקלונג זייער געזעצן. פיזיקאליש־כעמישע דיזעלביקע לויט
 אלע בא ווי פונקט אידענטיש. זויגחיות אלע בא אויך איז

 חושים• אלע זויגחיות די בא אויך זענען אזוי חיות, אנדערע
 די און הויט-דעק, דער פון טייל א אורשפרינגלעך ארגאנען

 זענען ט י ו ה ר ע ב י ו א דער פון קעמערלעך עמפיבדלעכע
 וועל• ן,עחושים־ארגאנ פארשידענע אלע די פון אורעלטערץ די
 צו־ דורך ענערגיע ספעציפישע זייער אויסגעבילדעט האבץ כע

 שטים, ווארימקייט, )ליכט, רייצונגעץ פארשידענע צו פאסונג
 פון נעצהויט דער אין קעמערלעך געוויסע רייצונגעץ(. כעמישע

 אונזער פון שנעק דעם אין שמיעה־קעמערלעך די און אויג
 טעם־קעמער־ די נאז, דער אין גערוך־קעמערלעך די אויער.

 אומדי" פשוטע די פוץ אפ אלע שטאמען צונג דער אויף לעך

294



 באדעקט וועלכע אויבערהויט, דער פרן קעמערלעך פערענצירטע
 בא־ דערד^זיקער קערפער. אונזער פרן אויבערפלאך גאגצע די

 אב־ דירעקטער דורך דערווייזן זיך לאזט טאקט דייטונגספולער
 אוין ווי פונקט מענטש, פוגם עמבריאן דעם אויף סערוואציע

 דרינגט פאקט אגטאגענעטישן דאזיקן פרן חיות. אנדערע אלע פון
 פי• דער גרונטגעזעץ ביאגענעטישן אוגזער לויט ארויס ווידער

 שטאם־גע־ לאנגער דער אין אויך אז שלום, לאגענעטישער
 חושיט־ארגאנען העכערע די זענען אבות אונזערע פון שיכטע

 אנטשטאנען אורשכרינגלעך ענערגיעם ספעציעלע זייערע מיט
 אייג־ אן פון חיות, נידעריקערע די פון אויבערהויט דער פוי

 אזעל• נישט נאך אנטהאלט וועלכע קעמערל־שיכט, פאכער
חושים־ארגאנען. דיפערענצירטע כע

 פון חרשים־$רגאבק. די פרן ענערגיע ספעציפישע
 איז דערקענטניש מענטשלעכער דעד פער באדייטונג גרעסטער

 אויף עמפינדלעך זענען נערוון פארשידעבע וואה פאקט, דער
 געווי• בלויז און איינדרוקן, דרויםנדיקע איכותדיק־פארשידענע

 פון זע־נערוו דער אויפנעמען. זיי קענען אייגדרוקן מינים סע
 נאד אויער פון הער־בערװ דער ליכט־עמפינדונג, נער גיט אויג

 גערוך־עמ־ נאר נאז דער פון ריהינערוו דער שטים־עמפינדונג,
 ווירקן ע© רייצונגען וועלכע אלצאיינס, וו. אז. א. פינדונג

 זיי אין די פון איכות דער חוש־ארגאץ, געגעבענעס אויפן
 פון נישט. לגמרי זיך ענדערט עמפינדונגען ארויסגערופענע

 חושים- די פוץ ענערגיע ער ש י פ י צ ע 9ס דערדאזיקער
 א^געשאצט ערשטער דער האט באדייטונג הויכע איר - נערוון

 טעות- זייער ארויסגעצויגן מען האט — ר ע ל י מ ן א ה א י
 אפרי$־ און דואליסטישער א לטובת באזונדערס מסקנות, דיקע

 מוה דער אז געהאלטן, האט מען דערקענטגיש׳טעאריע. רישער
 די פוץ צושטאנד געוויסן א אויף נאר נעמען נשמה די אדער

 ארויסדריג־ ג^רנישט דערפון בכן מ׳ק^ן אז נערוון, אנגערעגטע
 אויסערלעכער דער פון באשאף און עקזיסמענץ דער בנוגע גען

 ארויסגעצויגן דערפון האט פילאזאפיע סקעפטישע די וועלט.
 איז גופא ווירקלעכקייט דער פון עקזיסטענץ די אן מסקנה, די
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 נישט ה^ט אידעאליזם עקסטרעמער דער און ציוייפלהאפט,
 ה^ט עד גאר רעאליטעט, דידאזיקע געוועץ מטיל-־בספק בלויז

 עקזיסטירט וועלט די אז באהויפט, האט און נעגידט, פשוט זי
פארשטעלונג. אוגזער אין בלויז

 קודם• מיר מוזן אנשויונגען טעותדיקע דידאזיקע לגבי
 עיעס נישט איז ענערגיע״ "ספעציפישע די אז דערמ$נען, כל
 אײטיל־ פון קוואליטעט באזונדערע באשאפענע אורשפרינגלעך אן
 צו ג נ ו ס א פ ו צ דורך אגטשטאגען איז זי נאר נעררון, נע

 אויבערהויט־קעמערלעך. די פון טעטיקייט באזונדערער דער
 די זיך האבן ארבעט־פאדטיילוגג דער פון געזעץ גרויסץ לויטן

 אדים• הויט־חו^ם־קעמערלעך אומדיפערענצירטע אורשכריבגלעך
 אגגע- האבץ טייל אויפגאבעס. פארשידעגע צו געטפעציאליזירט

 אנדערע- די ליכטשטראלן, די פון רייץ אויפן רעאגירן הויבן
 —גרופע דריטע א שטיפ׳כוואליעס, די פון אייגדרוק דעם אויף
 וו. אז. א. גערוך־סובסטאנצן פון ווירקויגען כעמישע די אריף
 אויסער־ דידאזיקע האבן צייט-כערי^דן לאנגע פון משך אין

 פארעג״ ביסלעכװײזע א ארויסגעװיזן חושים־רייצונגען לעכע
 מאר־ די פון אויך שפעטער און פיזיאל^גישע די פון דערוע

 אויבערהויט־קעמערלעך, דידאזיקע פון אייגנשאפטן פאלאגישע
 עמפינדלצכע די פארענדעדט צוגלייך זיך הי^בן דערמיט און

 אויפגעגומעגע זיי דורך די מוח צום צו פירן וועלכע נערוון,
 טריט פארבעסערט האט קלויב9א נאטירלעכער דער איינדרוקן.

 פון פארלויף נאכן און אומוואנדלונגען, מצלעכע די טריט ביי
 באווונדערונגה־ אויסגעבילדעט זיך האבן י^רן מיליאנען פיל

 ר, ע י ו א ד$ם אדער ג י ו א ד^ס ווי אינטטרומענטן, װערטע
 אײנ־ זייער קערפער. אונזער פוץ אוצרות טייערסטע דיד^זיקע

 ארגז האט זי אז צוועקמעפיק, ווונדערבאר אזוי איז ריפטונג
 "באשאפובג א וועגן הנחה טעותדיקער דער צו צופירן געקענט

 אײגג־ באזונדערע די בוי־פלאך/ פארײס־צוגעגרײטן א לויט
 גערור ספעציפישץ זיין און חוש־ארגאן יעדן פון טימלעכקייט

 און רגילות דורך אבטוויקלט בהדרגהדיק ערשט אבער דיך ה^ע
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 אי- דערנאך אה און — צופאסובג דורך ה. ד. — איבונג
דורות. צו דורות פון בירושה בערגעגאנגען

 די )אפערצעפציע(, חושים-געװ^רװעתנג. פון גרעביצן
 מענטש באם הושים־טעטיקייט דער פון פארגלייכונג קריטישע

 וויבטי- זייער פיל צו פירט רוקנביין־חיות נידריקערע בא אוץ
 העבסט ביידע די נוגע דאס איז באזונדערס גאנץ פאקטץ. קע

 אויער. און אויג מכשירים", זזושים" "עסטעטישע אנטוויקלטע,
 אנדערן אן $רגאנען דידאזיקע באזיצץ רוקנביין־חיות די בא
 זיי׳ און חיות איבעריקע די בא ווי בוי, ליצירטערן9קאמ און
 גאיץ א אויף פאר אויך קומט אנטוויקלונג עמבריאנאלע ער

 סטרוק- און ^נטאגעניע טיפישע דידאזיקע אופן. אייגגטימלעכן
 דערקלערט רוקנביין־חיות די בא חושים־ארגאנען די פון טור
 שטאם־ משוהפדיקער איין פוץ פארארבונג דער מיט זיך

 נאך זיך ווייזט גופא רוקנבײן-שטאם דעם אין אבער פארם.
 בוי־איינצל׳ די פון פארשידנארטיקייט באדייטנדיקע א ארויס
 ג נ ו ט א פ ו צ דער דורך ארויסגערופן זענען זיי און הייטן,

 קלענערן דורבן מיגים, איינצלנע די פון לעבנסשטייגעד צום
טיילן. איינצלנע די פון געברויך גרעסערן אדער

 איז חושיס־ארגאבען די פוץ אנטוויקלונג דער שייך וואס
 העכסט־אנט׳ און שלמותדיקסטע די נישט לגמרי מענטש דער

 שאדפער פיל איז פויגל פוץ אויג דאס רוקנביין־חיה. וויקלטע
 מהלך ווייטן א אויף געגנשטאנדן קליינע אונטערשיידט און
 געהער ד^ה אויג. מענטשלעכע דאס איידער דייטלעכער, פיל
 לעבנדיקע מדבר דער איץ די פון בעיקר זויגחיות, פיל פון

 פיל איז וו. א. א. נ^גערס און היות קלאענדיקע רריבחיות,
 ט9כא און געהער מעגטשלעבע דאס איידער עמפינדלעכער,

 דערויף ; מהלך ווייטערן פיל א אויף גערוישן שטילע אויף
 אויעד- באוועגלעכע גאד און גרויסע זייער אן שוין ווייזט
 באגא" מוזיקאלישער בנוגע ארויס ווייזן זיגג־פייגל די מושל.

 מענטשן. סך א איידער אנטוויקלונגם־שטופע, העכערע א בונג
 און רױב־־חױת בעיקר זויגהיות, ס׳רוב ביי איז חוש־הריח דער

 מענטש ביים איידער אויסגעבילדעט, מער פיל קל$ען־חיות,
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 שפיר־נאז אײגענע זיין פארגלײכן קאנען זאל למשל, הונט, דער װען
 פילץ גענומען זיכער ער װאלט מענטש, פונם נאז דער מיט

 די בנוגע אױך מענטש. פונם באעװלונג אזא אויף מיטלײד
 טאפ״ דעם געשלעכט־חוש, דעם טעם־חוש, דעם חושים, איבעריקע

 פלל מענטש דער פארנעמט י טעמפעראטור־חוש, דעם און חוש
ארט. ערשטע דאם נישט

 װעגן אודטײלן זיך, פארשטײט נאר, קאגען גופא מיר
 די באזיצן. אלײן מיר װעלכע חושים־עמפיגדוגגען, יעניקע די

 חיות פיל פרן קערפער אין אן אבער אונז װײזט אנאטאמיע
 בא קענען מיר װעלכע די, װי חושים־ארגאנען אנדערע נאך
 אין נידדיקערע, אנדערע און פיש די באזיצן למשל אזוי זיך.

 אין סענסילן אײגנטימלעכע רוקנבײן־חיות לעבנדיקע װאסער
 ספעציעלע מיט פארבינדונג אין שטײען װעלכע הויט, דער

 דורך לויפן פיש־קערפער פון זײטן בײדע אויף חושים־ארגאנען.
 צעצװײגן װעלכע קאנאלן, לענגלעכע צװײ לינקס און רעכטם

 קלע־ צאלרײכע אין קאפ פון זײט פאדנטיקער דער אויף זיך
 צאל־ ליגן ״שלײם־קאנאלך דידאזיקע אין קאגאלעכלעך. נערע
 צונויפ־ זענען עקץ װעמעס בערװן, פונאנדערגעצװײגטע רײכע

 הויט. דער אין נערװףבערגלעך אײגנטימלעכע מיט געבונדן
 צו הױט-ארגאן פארצװײגטער דערדאזיקער דינט װארשײנלעך

 װאסער- אין אונטערשידן פון )אפערצעפציע( אויפנעמונג דער
 אײניקע װאסער. פון אײגנשאפטן כעמישע אין אדער דרוק

 װעמעס סענסילן, אײגנטימלעכע אנדערע נאך באזיצן גרובעס
אומבאקאנט. לחלוטין אונז איז באדײטונג

 אונזער אז ארויס, דרינגט פאקטן דידאזיקע פון שוין
 אין גוט אזוי באגרעניצט, איז חושים־טעטיקײט מעיטשלעכע
 חושים, אונזערע מיט הינזיכט. איכותדיקער אין װי במותדיקער

 דערקעגען נאר מיר קאנען ראיה, און געהער מיטן קודם־כל
 אב־ די באזיצן עס װעלכע אייגנשאפטן, די פון טײל א בלויז
 טײלװײזע דידאזיקע אויך אבער דרויסנװעלט. דער פון יעקטן

 חושים־ אונזערע מחמת אומפולשטענדיק, איז געװארװערונג
 נ$ר גיבן הושים־נערװן די און אומשלמותדיק, זענען מכשירים
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 ,ד טון איבערזעצונג די מוח צום איבער דאלמעטשערס אלם
איינדריקן. דערהאלטענע

 חושים־ אינזער פון אומפולקאמענהייט אנערקענטע דידאזיקע
 זייערע אין זען צו שטערן נישט אבער אוגז קאן טעטיקייט
 טייערסטע און איידלסטע די אויג, אין קודם־כל און מכשירים,
 זיי זענעץ מוח פון דענק־^רגאן דעם מיט צוזאמעץ ;ארגאנען

 מיט מענטש. דעם פאר נאטור דער פון מתנה ווערטפולסטע די
נ ס י וו ע ד ע וו ט ע "י ראו: ט כ ע ר ב ל א זאגט רעכט טולער

 ע־ ט נ ע ק ר ע ד • ס י ש ו ה תוך לעצטן אין איז ט פ א ש
 נעגירט, נישט דערין ווערץ חושים די פון דאטן די ש". י נ

 ערשטע אונזערע זענען חושים די אינטערפרעטירט. נייערט
 אנט• זיך האט שכל דער איידער לאנג ; פריינט בעסטע און

 טון זאל ער וואס מענטש, דעם געלערנט זיי האבן וויקלט,
 כ־ ע של ו ח די נעגירט עס ווער אויסמיידן. זאל ער וואס אוץ

 פונקט האנרלט דער ספנות, אירע אויסצומיידן כדי בכלל, ט יי ק
 זיך רייסט וועלכער דער, ווי נאריש, און אומבאקלערט אזוי
 זען אמאל זיי וועלן טאמעד מורא, אויס זיינע אויגן די אויס
האקט וועלכער דער, אדער ;זאך שענדלעכע א עפעס אויך
 אמאל זי וועט טאמער מורא, האט ער ווייל האנט, זיין אב זיך

 בכן רופט ריכטיק זייער און גוטס". פרעמד נאך דערלאנגען
 אלע רעליגיעס, אלע פילאזאפן, אלע אן ך א ב ר ע יי פ אויך

 דער פון פרינציפן די סותר זענען וועלכע אינסטיטוציעס,
 אפילו נייערט טעותדיקע, בלויז נישט ט, יי ק כ ע ל ש ו ח
 דערקענטעניש! קייץ פאראן נישט איז חושים אן ע. כ ע דל ע ש
)לאקק(. 631 1מ £1103 טסה £1161־11 1מ 5611511 !“ *)

 די דורך ארייגבעקומען נישט איז װאט גייסט, אין אזעלכס נישטא *(
)איב( מושים.

 פונם דערקענטעניש־דראנג דער אמיתה. את היפאטעזע
 יע" מיט נישט זיך באגנוגנט קולטור־מעיטש אנטוויקלטן הויך
 וועלט, אויסערלעכער דער פון קענטעגיש ןפגעריסענער גער

 ארגאנען. חושים־ אומשלמותדיקע זיינע דורך געווינט ער וועלכע
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 איבער- איינדריקן חושלעכע באקומענע די בכן זיך באמיט ער
 אין זיי פארוואנדלט ער י, דערקענטעניש־ווערטן אין צוארבעטן

 חושים. ספעציפישע אין מוח-קארע דער פון חושים׳צענטרען די
 די אין ע י צ א י צ א ס א דורך זיי פארבינדט און עמפינדיגגען

 פארקייט־ ווייטערדיקע דורך ;פאדשטעלוגגען צו דענק־צענטרען
 צום ענדלעך ער דערגרייכט פארשטעלונגס־גרופעס די פון לונג

 אנטהאלט וויסן דאסדאזיקע $בער וויהן. צוזאמענהאנגלעכן
 פאגטאזיע די וויבאלד אומבאפרידיקגדיק, איז און זן בלי׳ פארט

 קאמבינאציע־קראטט אומגענוגגדיקע די זיין משלים נישט ז^ל
 זפרון- פון אסאציאציע דורך זאל און שכל דערקענענדיקן פון

 דערקענטע׳ ליגנדיקע דערווייטערט די פארבעדן נישט בילדער
 אגט* דערביי גאיצץ. בשומפותדיקן איין אין גיש־געגנשטאנדן

 אונז דערקלערץ וועלכע פארשטעלונגעץ, אלגעמיינע נייע שטייען
 "קויזאלי־ ד$ס ב^פרידיקן און פאקטץ אויפגענומענע די ערשט

שכל". פוגם טעטס־באדערפעניש
 פון בלייזן די אויס פילן װעלכצ פ^רשטעלונגען, די

 ברייטערן אין — מען קאן ^רט, זיין פארטרעטן אדער וויסן
 טאקע עם געשעט אזוי "אמונה". אלט באצייכענעץ — זינען
 עבעס נישט ווייסן מיר בעת לעבן. טאג־טעגלעכן אין כסדר
 אין אזוי". ס׳איז אז גלויב, "איך : מיר זאגן דאן זיכער, אויף

 גופא װיסנשא&ט דער אין אפילו זיך מיר קאגען זינען דאזיקן
 נעמען אדער משער זיך זעמיר מיר ;גלויבן אן באגיין נישט

 באשטימטע א עקזיסטירט דערשיינונגען צוויי צווישן אז אץ,
 בילדן מיר זיכער. נישט דערין זעמיר מיר הגם פארהעלטעניש,

 װיםנשאפט דער אין דארפן מעדעסמוועגן ע. ז ע ט א פ י ה א
 שטייגן וועלכע היפאטעזעס, אזעלכע נאר ווערן צוגעלאזט

 נישט זעבען און דערקענטעגיש-פעיקייט אויזער אריבער גישט
 למשל, זענען, היפאטעזעס אזעלכע פאקטן. באקאנטע די סוהר

 עטער, פון וויבראציעס די וועגן טעאריע די פיזיק דער אין
 אט$- און טעזע$9הי אט^מיסטישע די כעמיע דער אין

 דער וועגן טעאריע די ביאלאגיע דער אין מען׳קדובהשאפט,
װ. א. א. פלאזמע לעבעדיקער דער פון מאלעקולאר׳סטרוקטור
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 גרעםע׳ א פון דערקלערונג די גלויבן. אץ טעאריע
 א פון הנחה דער דורך דערשיינונגען שייכותדיקע ריי רער

 טע׳ דער ביי אויך טעאריע. אן מיר רופן סיבה משומפדיקער
 )אין ן ב י ו ל ג דער איז היפאטעזע, דער ביי ווי פונקט אריע,

 דא אויך מחמת ; זאך נויטווענדיקע א !(זינען וויסנשאפטלעכן
 דער וועלבע בלייזן, די דמיון שעפערישער דער דעדגאנצט

 שייכות פוגם דערקענטעניש דער אין אפן נאך לאזט שכל
 ווערן באטראכט תמיד דעריבער קאץ טעאריע די פאקטן. די צווישן
 זיין, מודה מוזן מיר ׳, אמת צום דערנענטערוגג א אלם בלויז

 ווערן ארויסגעשטויסן שפעטער קאן טעאריע געגעבענע די אז
 נישט אבער טעאריע. באגרינדעטער בעסער אנדערער, אן דורך

 טעאריע די בלייבט אומזיכערקייט דערדאזיקער אויף קוקנדיק
ר ע ד זי מחמת ,וויסנשאפט אמתער יעדער פאר נויטווענדיק

 וועד סיבות. פון הילף דער מיט פאקטן די ערשט ט ר ע ל ק
 אויפבוי־ און טעאריע דער אויף זיין מוותר אינגאנצן וויל עס
 גע׳ עס )ווי פאקטן״ ,,זיכערע פון בלויז וויסנשאפט ריייע עץ

 אזויגע׳ מאדערנער דער אין קעפ באגרעניצטע מיט אפט שעט
 דער׳ מוותר איז דער נאטװ־װיסנשאפט״(, ״עקזאקטער רופענעד

 אויך אזויערנאך און בכלל סיבות די פון הפרה דער אויף מיט
 פון קויזאליטעט׳באדערפעניש דעם פון באפרידיקונג דער אויף

שכל. אונזער
 ן(, א ט יו )נ אסטראנאמיע דער אין גראוויטאציע־טעאריע די

 " א ל און )קאנט ק^סמאגעניע דער אין נעבולאר-טעאריע די
 און ער )מאי פיזיק דער אין עגערגיע־פדינציפ דער ס(, א ל פ
 >דאל־ כעמיע דער אין אטאמען׳־טעאריע די אלץ(, ה מ על ה

 )שליידען געוועב-לערע דער אין צעלולאר׳טעאריע די טאן(,
 ביאלאגיע דער אין דעסצענדענץ׳טעאריע די ן(, א וו ש און
 פון טעאריעס קאלאסאלע זענען ץ< י וו ר א ד און ק ר א מ א )ל

 גרויסע פון וועלט גאנצע א דערקלערן זיי מדרגה, ערשטער
י ד פ ת ו ש מ ן יי א פון הנחה דער דורך נאטור־דערשיינונגען

 געביט זייער פון פאקטן איינצלנע אלע פאר סיבה ר ע ק
זיך לאזן דערשיינונגען באטראכטע אלע אז דערווייזן, און
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 סיבה. איינער דערדאזיקער פון געזעצן פעסטע לויט ארויספירן
 דערד^זי- פון אינהאלט וועזנטלעכער דער אבער קאן דערביי

 א בלוין זיין גאר קאן זי אדער אומבאקאנט, זיין סיבה קער
 דער אין ט" פ א ר ק ר ע וו "ש די היפאטעזע". ״פראװיזארישע

ער נ "ע די קאסמאגעניע, דער אין און גראוויטאציע־טעאריע
 דער מאטעריע, דער צו פארהעלטעניש איר אין גופא ע" י ג
 אין ע" מ ז א ל "פ לעבעדיקע די כעמיע, דער אין ם" א ט אע

 אפשטאמונגס• דער אין ״ירושהדיקײט״ די קעמערל״טעאריע, דער
 אנדערע אין גרונט־באגריפן ענלעכע און דידאזיקע — לערע

 בא- פיל^זאפיע סקעפטישער דער פון קאנען טעאריעם גרויסע
 פון פראדוקטן פאר היפאטעזעס", "הוילע פאר ווערן טראכט

 אזעלכע אלם אונז בלייבן זיי אבער גלויבן, וויסנשאפטלעכן
 פארטרעטן נישט ווערן זיי כל־זמן לאנג, אזוי נויטווענדיק,

היפ^טעזע. בעסערער א דורך
 נא" אנדער גאנץ א פון אבערגלויבן. ארן גלריבן

 ,דייעניקע זענען גלויבן וויסנשאפטלעכן פון פארמען די ווי טור
 בא־ רעליגיעם פארשידעגע אין ווערן וועלכע פ^רשטעלונגען,

 גע" ווערן און דערשיינוגגען פון אויסטייטשונג דער צו נוצט
 וו^רט. פון זינען ענגערן אין גלויבן אלם באצייכנט וויינלעך

 "נא־ דער גלויבנס־פארמען, ביידע דידאזיקע ווי אבער היות
 "איבערנא• דער און וויסנשאפט דער פון גלויבן" טירלעכער
 פאר• זעלטן נישט ווערן רעליגיע, דער פון גלויבן" טירלעכער

 באגריפן, פון ערבוביה אן אזויערנאך ס׳אנטשטייט און ביטן,
 באטאנען צו שארף גויטווענדיק, אפילו צוועקמעסיק, בכן איז

 ״רעליגיעזער״ דער היפוך. פרינציפיעלן זייער
 אזוי־ שטייט און ה נ ו מ א ־ ר ע ד נ ו וו די תמיד איז גלויבן
 סמירה. אומבאדינגטער אין גלויבן נאטירלעבן מיטן ערנאך
 דער• איבערנאטירלעכע פון ער האלט לעצטן דעם צו להיפך

 בער־ "אי אלס ווערן באצייכנט אזויערג^ך קאן און שיינונגען
 אוג־ ממשותדיקער דעד ץ". יב ו גל "אבער אדער גלויבך

 גלויבן״ ״שכלדיקן דעם און אבערגלויבן דאזיקן צווישן טערשיד
 איבערנאטירלעכע אנערקענט ער וואס דערין, טאקע באשטייט

 און נישט קען װיסנשאפט די וועלכע דערשיינונגען, און פוחות
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 טעות" דורך אבטשטאנען בלויז זענען װעלכע צו, בישט לאזט
 אבער״ דער ? דמיון-דיכטונגען פאלשע און אבסערװאציעס דיקע

 נא״ דערקענטע קלאר די מיט סותר אזויאדום זיך איז גלויבן
ק. י ד ל כ ש מ ו א אזעלכער אלס איז און טורגעזעצן

 דער דאנק א נ^טור-פעלקער. די פרן אבערגלויבנם
 אומגעהױעדע אן באקענט מיר האבן עטנאלאגיע מאדערנער

 װעלכע זאבאבאנעס, און אבערגלױבנס פארשידגסטע פון צאל
 פאר־ נאטור־פעלקער. רויע די צוױשן עד־היום נאך עקזיסטירן

 אנטשפרעכנ• די מיט און זיך צװישן דיזעלביקע מען גלײכט
 דאן צײטן, פריערדיקע פון פארשטעלונגען מיטאלאגישע דיקע
 א אפטמאל אנאלאגיע, דערשטױנלעכע א ארױס זיך װײזט

 אורקװאל בשוטער אײן להוף און אורשפרונג בשותפותדיקער
 ־ א ז י ו ק גאטירלעכן דעם אין דאס געפינען מיר אלע. פאר

 דעס אין שכל, פונם ליטעטס־באדערפעניש
 אויס דורך דערשײנונגען אומבאקאיטע פון דערקלערונג א זוכן

 דער־ אזעלכע נוגע דאס איז בעיקר סיבות. זײעדע געפינעץ
 ווי, אימה, דערװעקץ און סכנה מיט דראען װעלכע שײגוגגען,

 דאס וכדומה. לקוי־חמה ערדציטערניש, דונער, און בליץ למשל,
 נאטור- אזעלכע פוץ דערקלערונג םיבהדיקער נאך באדערפעניש
 דער פון נאטור־פעלקער די בא שוין עקזיםטירט דערשײנונגען
 בירושה איבערגעבומען זיכער עס האבן זײ מדרגה: נידריקסטער

 עקזיםמידט באדערפעניש דאסדאזיקע פרימאטףאבות. זײערע נאך
 בילט הונט דער בעת רוקנבײן־חױת. אנדערע פיל בא אויך
 װע־ גלאק, קלינגנדיקן א אויף אדער לבנה פולער דער אויף
 װעלכע פאן, א אויף אדער זיך, באװעגן זעט ער צינגל מעס

 בלױז נישט אויס דערבײ ער דריקט — װינט אויפץ פלאטערט
 דער־ דער נאך דראנג טונקעלן א עפעס אויך נײערט מורא,

 דערשײ׳ אומבאקאגטע דידאזיקע פון סיבות די פון קענטעניש
 נאטור־ פרימיטױוע די פון רעליגיע־התהלות רויע די נונגען.

 געירשנטן אזא איץ טײלװײז װארצלען זײערע האבן פעלקער
 אבות־ אין טיןלװײז פרימאטץ־אבות, זײערע פון אבערגלויבן

 טרא׳ אין און געפילס־באדערפענישן פארשידענע אין קולט,
רגילותך דיציאנעל־געװארעגע
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 רעליגיעזע די קרלטור-פעלקער. די פץ אפערגלויבן
 וועל׳ קולטור־פעלקער, מזןדערנע די פון גלויבנס־פארשטעלונגען

 ווערן קנין, גייסטיקער ווערטפולסטעד אלם זיי פאר גילטן כע
 "רויען איבערן העכער אוועקגעשטעלט זיי דורך נעװײבלעך

 גרויסן דעם לויבט מען ;נאטור־פעלקער די פון אבערגלויבך
 אויפקלערנדיקע די געווען גוום ס׳האט וועלנן צו פארשריט,

 אבער זאבאבאנעס. פארשידענע פון באזייטיקונג דורך קולטור
 אוג־ קריטישער אביעקטיווער, בא ן טעות גרויסער א איז ד^ס

 זעבען ביידע אז ארויס, זיך ווייזט פארגלייכונג און טערזוכונג
 אויסערלעכן דעם דורך בלויז אײגאנדער פון פארשידן באר

 שכל פון ליכט קלארן אין קאנפעסיע. דער פון שלייער
 פרייזי" די פון ווונדער־גלויבן דיסטילירטער דער דערשיינט

 דער־ קלאר סותר איז ער װיפל אויף—קירכן-רעליגיעס ניקסטע
 אומ׳ אלם אזוי פונקט — נאטור-געזעצן פעסטע און קענטע

 געשפענסטער־גלויבן רויער דער ווי אבערגלויבץ, שכלדיקער
 קוקן יענע וועלכע אויף פעטיש־רעליגיעס, פרימיטיווע די פון
אראפ. שטאלץ מיט

 קרי־ א שטאגדפונקט אביעקטיוון דאזיקן פון מיר ווארפן
 אמונה־פאד׳ הערשגדיקע נ^ך עד׳היום די אויף בליק טישן

 מיר געפינען דאן קולטור־פעלקער, היינטיקע די פון שטעלונגען
 אבערגלויבן. טראדיציאנעלן פון דורכגעדרונגען איבעראל זיי

 דריי־אייני־ די אין יצירה, דער אין גלויבן קריסטלעכער דער
 מאריע, פון פרוכפערונג אומבאפלעקטער דער אין גאט, פון קייט
 פון הימלס-נסיעה און המתים תחית־ אין דערלייזובג, דער אין

 קאן אוץ דמיון ר ע נ יי ר אזוי פונקט איז וכדומה קריסטוס
 שכל- דער מיט הסכם אין ווערן געבראכט ווייניק אזוי פוגקט
 פון דאגמעם פארשידענע די ווי נאטור׳דערקענטעניש, דיקער

 און בודיסטישער דעד פון יידישער, אוץ מאכמעדאגישער דער
 פאר איז רעליגיעס דיד^זיקע פון יעדע רעליגיע. בראמאנישעד

 ווארהייט, בלי׳ספקדיקע א אמינים" "מ וו^רהאפטיקע די
 גלויבנם־תורה אנדערע יעדע באטראכט זיי פון איטלעכער און

 רע" באשטימטע א מער וו^ס טעות. זינדיקן און כפירה פאר
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 פאר — גליקלעכמאכגדיקע״ ״אײנציק די פאר זיך האלט ליגיע
 פאר־ ווערט עם שטארקער וואט און — ע״ ש י ל י ו ט א "ק די

 הארץ־זאך, הייליקסטע אלם איבערצייגונג דידאזיקע טיידיקט
 אנדעדע אלע באקעמפן זיך, פארשטייט זי, מרז הייסער אלץ

 מוראדיק־ די זיך געשטאלטן פאנאטישער אלץ און רעליגיעם,
 בלעטער טרויעריקסטע די בילדן וועלכע אמרנה־מלחמות, סטע
 ארגז איבערצייגט דאך און קרלטרר־געשיכטע. דער פרן ברך אין
 אז שכל", ם ע נ יי ר פרן ק י ט י ר "ק אומפארטייאישע די

 גליי־ א אין זענען אמונה־פארמען פארשידענע אלע די אט
 שעפע׳ פין פראדוקטן אומשבלדיק, ארן ארמאמתדיק מ^ס כער
 וויסנשאפט שכלדיקע די מסורה. ארמקריטישער ארן דמיון רישן

אפווארפן. להלרטין בכן זיי מרז
 אומגעהויערן דעם )קאבפעסיע(. אמונה־באקענטעניש

 אנגעמאכט האט אבערגלויבץ ארמשכלדיקעד דער וועלכן שאדן,
 אנטפלעקט מעגטשהייט, גלויביקער דער יארן טויזנטער זינט
 ארמאויפהערלעכן דעם אין ווי בולטער נישט אינערגעץ זיך

 מלחמות, אלע צווישן קאנפעסיעס". רעליגיעזע די פרן "קאמף
 קעגן געפירט שווערד און פייער מיט האבן פעלקער די וועלכע

 בלוטיק־ די געווען מלהמות רעליגיעזע די זענען אנאנדער,
 צע׳ האבן וועלכע מהלוקת, פרן פארמען אלע צווישן סטע;

 פערזאנען, איינצלנע פרן ארן פאמיליעס פון גליק דאס שטערט
סכ אנטשטאנענע אמונה־אונטערשידן פון רעליגיעזע, די זענען
 וויפל דערמאנען, זיך לאמיר ערגסטע. די עד־היום באך סוכים,

 אדער רדיפות די דורך ארמגעקרמעץ זענען מענטשן מיליאנען
 איסלאם, פון מלחמות רעליגיעזע די אין קריסטן־באקערענישן,

 פון טארטורן די .דורך רעפארמארציע, דער פרן קאמפן די אין
 א נאר לאמיר אדער פישרף־פראצעסן. ארן אינקוויזיציע דער

 אמינה-פארשידב- צוליב האבן אומגליקלעכע וויפל טון, טראכט
 גלוי׳ די בא אנזען זייער משפחה־גליק, זייער אנגעוווירן קייטן
 אדער מלוכה, דער אין שטעלינג זייער ארן מיטבירגער ביקע
 וויר- שעדלעכסטע די פאטערלאנד. פרן זיין עוקר געמוזט האבן
 ווען דאן, גלויבנס-באקעגטעניש אפיציעלע די אויס איבט קונג
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 קול־ דער פון צװעקן פאליטישע די מיט פארבונדן װעדט זי
 אלס שולן די אין געלערנט צװאגגװײז און מלוכה טורעלער

 קינדער די פון שכל דער רעליגיע-לימוד״. ״קאנפעסיאנעלער
 דער• דער פדן אפגעקערט פריצײטיק שויץ אזויערנאך װערט

אבערגלויבן. צום איבערגעענטפערט ארן אמת פון קענטעניש
 װערט, הויכער דער אברת. אונזערע פון אמונה די
 צוגעשריבן קרײזן ברײטע די אין עד־הױם נאך װערט װעלכער

 פרא־ א בלריז נישט איז רעליגיע־לימוד קאנפעסיאבעלן דעם
 קולשור־ אפגעשטאנענער דער פון קאנפעסיע-צװאנג פון דוקט

 נאו ,ממשלה קלעריקאלער פון אפהענגיקײט איר און מלוכה
 המיני פל פון און טראדיציעס אלטע פון מאכט דער פון אויך

 דערדאזי• אין האט װירקונג אבאזונדערע ״געפילס־באדערפענישן״.
 ארו□ רינגלט מען װעלכץ מיט יראת־הפבוד, דער הינזיכט קער

 גלויבן ״הײליקן דעם מסורה, ע ז ע י ג י ל ע ר די
 דיכטונגען און ספורים טויזנטער אק אבות״. אונזערע פון

 און קנין גײסטיקער אלס מסורה דידאזיקע באזינגען װערט
 קריטיש נאכצודענקען גענוג איז דאך אוץ חוב. הײליקער

 אי־ זיך פדי אמונות, פון ע ט כ י ש ע ג דער איבער
 דערד$־ פון טעותדיקייט פולשטענדיקער דער אין בערצוצייגן

 עוואג• הערשנדיקער דער פאדשטעלוגב. איינפלוסרייכער זיקער
 אויפגע- פון העלפט צווייטער דער אין קירכףגלויבן געלישער
 פון פארשידן ממשותדיק איז יארהונדערט צ־טן1\ קלערטן

 פוץ שוין פשיטא א העלפט, ערשטער דער אין דעמיעניקן פון
 טן-7111 אין געהאלטן זיך מ׳האט וועלכער אן אמונח-לערע, דער

 פונם באדייטנדיק זיך אונטערשיידט ווידער די יארהונדערט.
 אין נאכמער און ־טןx7^^ אין אבות אונזערע פון גלויבן

 באפרייט האט' וועלכע רעפארמאציע, די יארהונדערט. ־סן\¥1
 פוי^סטן, די פון טיראניע דעו־ פון שכל פארשקלאפטן דעם

 ערגסטע אלט פארפאלגט לעצטע די דורך גאטירלעך ווערט
 האט גופא פויפסטנטום פוץ גלויבן דער אויך אבער כפירה;

 און פארענדערט. פולשטענדיק יארטויזנט א פון משך אין זיך
 קריסטן געטויפטע פריש די פון אמונה די איז פארשידן ווי
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 זעלב־ יעדער אבות! געצנדינערישע זײערע פון אמונה דער לגבי
 אײגע׳ זיין אריס זיך בילדעט מענטש דענקענדיקער שטענדיק

 דערדא- און גלויבן״ ״פערזענלעכן װײניקער אדער מער נעם,
 אבות; זײנע פון גלויבן פונם אנדערש תמיד איז גלויבן זיקער
 בילדוגגס־צו- אלגעמײנעם דעם םון ^פהענגיק איז ער זוארץ

 דער אין צוריק גײען מיר װײטער װאם צייט. זײן פון שטאנד
 אזוי דער אז זיך, מיר איבערצײגן מער אלץ קולטור־געשיכטע,

 פשוטעראבער״ א איז אבות״ אונזערע םון ״גלויבץ געלויבטער
אומוואנדלען. אײן אין זיך האלטן פארמען װעמעם גלױבן,

 פ$רמען מערקוױרדיקסטע די פוץ אײנע ספיריטיזם.
 עד־הױם נאך שפילט װעלכע דײעניקע, איז אבערגלויבן פון
 ראלע, דערשטוינענדיקע א קולטור־װעלט מ^דערנער אונזער איץ

 ן י א ן ב י ו ל ג מ^דערנער דער ^קולטיזם, און ספיריטיזם דער
 טרויעריקער ווי משונהדיקער אזא פונקט איז דאס ר. ע ט ס ײ ג

 קולטור׳ געבילדעטע מיליאנען זענען עד־הױם נאך װ$ס פאקט,
 אבער׳ פינצטערן דאזיקן פון באהערשט פולשטענדיק מענטשן
 זיך האבן נאטורפארשער בארימטע אײניקע אפילו יא, ;גלויבץ

 ספיריטיסטישע צאלרײכע באפרײען. געקאנט נישט אים פון
 אין געשפענסטער׳גלויבץ דעמדאזיקן םארשפרײטן צײטשריפטן

 געזעלשאפט״ ״פײנערער דער פוץ מענטשן און קרײזן, ברײטע
 קלאפן, זאלן װעלכע גײסטער, ארויסצורופן נישט זיך שעמען
 ודעלט״ יענער םון ״ידיעות פארשידענע אגגעבן און שרײבן

 ספירי׳ די פון קרײזן די אין $פט זיך פאררופט מען וכדומה.
 זיך האבן נאםורפארשער אנגעזעענע אפילו אז דערויף, טיסטן

 אפילו אז פאקט, באדויערלעכער דער ספיריטיזם. מיט א&געגעבן
 פארפירן געלאזט זיך האבן ביאלאגן און פיזיקער בארימטע

 בא וואס דערמיט, טײלװײז זיך דערקלערט ספיריטיזם, דורכן
 קריטישער דער געפעלט זײ האט פאנטאזיע שטארקער זײער
 די פון השפעה מעכטיקער דער דורך אויך טײלװײז און חוש,

 אײגגעפלאנצט האט דערצױנג רעליגיע די װאס דאגמעס, שטארע
 איבריקנס, ױגנט. פריסטער דער אין שוין מוח קינדישן אין
 ס׳האבן װעלכע פ^רשטעלונג, ספיריטיסטישער בארימטער דער 82
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 פעכנער נער, סל צ פיזיקער די לײפציק אין אײנגע^רדגט
 זײ אז ארויסגעוויזן, זיך האט ׳ר ע עב װ ם ל ע ה ל י װ און

 ;סלעד מעדיום פיפיקן דורכן געװארן פארפירט מיאוס זענען
 אלס באשטראפט געריכטלעך דעמאסקירטאון געװארן טאקע איז ער

 װעלכע אין פאלן, אנדערע אלע אין אויך אפנארער. געמײנער
 גרינט־ געקאיט האבן ספיריטיזם״ פון ״װונדער פלומרשטע די

 אז ארויסשטעלן, תמיד זיך פלעגט װערן, אונטערגעזוכט לעך
 אפנארע״ סובטעלע אדער גרעבערע א געװען איז סיבה זײער

 מיץ< װײבלעכן פון )ס׳רוב ״מעדיעס״ אזויגעדופעגע די ; רײ
 שװינדלערס, כיטרע אלם געװארן דעמאסקירט אדער זענעץ
 אומ־ פון פערזאנען נערװעזע פאר אנערקענט זײ מ׳ה$ט אדער

 טעלעפאטיע פלומרשטע זײער רײצבארקײט. געױײנטלעכער
 מאטעריע־ דער אן מרחק א אויף געדאנק פונם װירקן )״דאס
 די װי װײניק, אזוי פונקט עקזיסטירט פארמיטלונג״( יעלער

 וכדומה. געשפענסטער״ פון זיפצן די גײסטער׳/ די פון ״שטימעץ
 פרעל די קארל װעלכע שילדערונגען, לעבהאםטיקע די

 ״גײסטער־דערשײ־ אזעלכע װעגן גיבן ספיריטיסטן אנדערע און
 פארבונדן פאנטאזיע, פרײער פון פראדוקט א זענען נונגען״.

קענטענישן. פיזיאלאגישע און קריטיק אין מאנגל מיט
 האבן, רעליגיעס ס׳רוב ג<. נ ו ק ע ל פ ט נ )א התגלות

 משותפ־ אײן פארשידנקײט, גאנצער זײער אויף קוקנדיק נישט
 אירע פון אײנע צוגלײך בילדעט װעלכער גרוגטשטריך, דיקץ

 אז פאהויפטץ, זײ ;קרײזן ברײטע אין שטיצעס מעכטיקסטע
 נא׳ אוימן איז באשײדונג װעמעס דאזײן, פונם רעסעניש ד$ס

 זײן פותר זיך לאזט מעגלעך, נישט װעג שכלדיקן טירלעכן,
 דרינגען צוגלײך ;התגלות דורך װעג איבערנאטירלעכן אויפן

 גלויבגס״ אדער דאגמעם די פון גילטיקײט די ארויס דערפון זײ
 די אײנשטעלן תורה״ ״געטלעכע אלס דארפן װעלכע פללים,

 געמ־ מיני אזעלכע לעבנס־־התגהגות. דאס באשטימען און עטיק
 און מיטן צאלרײכע פון יסוד דעם בילדן אינספיראציעס לעכע

 מיט ממש איז אורשפרונג אנטראפיסטישער ודעמעס לעגענדעס,
 ג$טי דער אפט דערשײנט אמת, אן װ$ס אנצוטאמן. האגט דער
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 גע׳ מענטשלעכן אין דירעקט נישט זיך", "אנטפלעקט וועלכער
 ערד• ארן שטורם אין בליץ, און דונער אין נייערט שטאלט,

 וואלקן. דר^עבדיקן אין אדער סנה ברענענדיקן אין !יטערניש.
 גלוי" דעם מזהה איז ער וועלכער מיט גופא, התגלות די אבער
 דער• אנטראפיסטיש פאלן אלע אין ווערט מעיטשן־קיגד, ביקן

 באטעלן, אדער פארשטעלונגען פון מיטטיילרנג אלם מ^נט,
 ווי ארויסגעדעדט, און פארמולירט אזוי גענוי ורערן וועלכע

 דער דורך און מוח-קארע דער דורך נארמאלערהייט געשעט עס
 רעליגיעס, עגיפטישע און אינדישע די אין מענטש. פוגם קעל
 תלמוד אין מיט^לאגיע, רוימישער ארן העלענישער דער אין
 דענ״ — טעסטאמענט נייעם אין ווי אלטן אין קאראן׳ אין ווי

 מענטשן, די ווי פונקט געטער די האנדלען ארן רעדן קען,
 געהײמ- די אונז אנטצלעקן זיי וועלכע אין התגלותן, די און

 מענטש" דער פרן ן ע ג ב ר ט כ י ד זענען הריה, דער פון גישץ
 געפינט מאמין דער וועלכע ט, יי ה ר א וו די פאנטאזיע. לעכער
 "קינדישער דער און אויסטראכטעניש, מענטשלעכע איז דערין,

 הוילער איז התגלרתן ארמשכלדיקע דידאזיקע אין גלויבך
אבערגלויבן.

 פון מקור אמתער דער ה. ד. התגלות, אמתע די
 געפינען. צר אטור נ דער אין נאר איז הכרה, שכלדיקער

 מיט שטעלט וועלכעס וויסן, אמתדיקן פון אוצר רייכער דער
 קרל• מענטשלעכער דער פון טייל ווערטפולסטן דעם פאר זיך

 דערפאררנגען, פון אליין און איינציק אנטשטאנען איז טור,
 דורך דערגרייכט האט פארשטאנד פארשנדיקער דער וועלכע

 ע ק י ד ל כ ש די דורך און ש י נ ט נ ע ק ר ע ד ׳ ר ו ט א נ
 עמ• דידאזיקע פון געבילדעט האט ער וועלכע מסקנות,

 יעדער אס^ציאציע. ריכטיקער דורך פארשטעלוגגען פירישע
 נ^רמאלע און מוה נ^רמאלן א מיט מענטש •ארשעעבדיקער

 נאטור דער פרץ באטראכטונג קריטישער דער אין שעפט הרשים
 פון דערמיט זיך באפרייט ארן אנטפלעקרגג אמתע דידאזיקע

 התגלותן די אנגעווארפן אים ס׳האבן וועלכן אבערגלויבן, דעם
רעליגיע. דער מרן
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קאפיטל זיבצענטע דאם

רעליגיע. מאביסטישע אונזער
 ע י ג י ל ע ר דער שטודיעסאיבער סאניסטישע

 דעו ט י מ ע י נ א מ ד א ה זיין און שכל פוגם
 פונם קולט־אידעאלן יי ר ד די ס. פ א ש ג ס י זו

ם. נע יי ש און גוטן ן, ק י י ת מ א
 פון פילאזאפן און נאטור־פארשער אנגעזעעגע גאר סך א

 איבערציי" מאניסטישע אונזערע טיילן וועלכע קעגנווארט, דער
 זאך. ^פגעטוענע אן פאר ככלל רעליגיע די האלטן גונגען,

 וועלט־אנסוויקלונג, דער אויף בליק קלארער דער אז מיינען, זיי
 דערקעגטעגיש־פאר־ געוואלטיקע די פארדאנקען מיר וועלכן
 בלוין נישט פולקאם באפרידיקט יארהונדערט ־טןx^x פון שריטן

 אויך גייערט שכל, אונזער פוץ קויזאליטעטס־באדערפעניש דאס
 די" ט. י מ ע ג אונזער פון נעפילס׳באדערפעגישן העכסטע די

 בא מחמת ריכטיק, זינען געוויסן א אין איז אנשויונג דאדקע
 מא- פון אויפפאסונג געהעריקער און קל^רער פול׳שטענדיק א

 וויסב* און רעליגיע פון באגריפן ביידע די פארשמעלצן ביזם,
 דענ״ אנטשלאסענע ווינציקע נאר אבער איינאנדער. מיט שאפט

 ריינס־ און העכסטער דערדאזיקער צו ארויף דערלאנגען קער
 מייסמן די ; ע ט ע ג און א ז א נ י פ ש פון אויפפאסונג טער

 רע- די אז נאך, האלטן צייט אונזער פון מענטשן געבילדעטע
 אומ- וויסנשאפט דער פון זעלבשטענדיקן, א ארוס נעמט ליגיע
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 נישט איז זי אז לעבן, גייסטיקן אונזער פון געביט אפהענגיקן
וויסנשאפט. די ווי נויטווענדיק און װערטפול ווייניקער

 שטאנדפונקט, דעמדאזיקן פארנעמען וועלן מיד וויבאלד
 אפגעטיילטע לפנים צוויי צווישן הסכם א געפיגען מיד קאנען

 פארגע־ 1892 האב איך וועלכע אויפפאסונג, דער אין געביטן
 אלם מאניזם "דער פארטראג: #לטענבורגער מיין אין שטעלט

 צו הקדמה דער אין וויסנשאפט". און רעליגיע צווישן קשר
 האב גאטורפארשער" א פון "גלויבנס-באקענטעניש דערדאזיקער

 וועלכן צוועק, טאפלטן דעם וועגן אויסגעדריקט אזוי מיך איך
 וויל "ערשטנס, :אפהאבדלונג מיין אין אנגעצייכנט מיר כ׳האב

ל כ ש דאזיקן פון פריגציפן די אויסדרוק אן געבן דא איך
 לא־ מיט אונז פירן עס וועלכן צו ם, ע נ א ב ט ל ע וו ן ק י ד

 איינהייט־ דער פון פארשריטן נייערע די נויטווענדיקייט גישער
 וווינט וועלטבאנעם דערדאזיקער ;נאטור־דערקענטעניש לעכער

 דענקענ־ און אביעקטיווע אלע כמעט פון טיפעניש דער אין
 דאם פילן זיי פוץ ווינציקע נאר הגם נאטורפארשערס, דיקע

 זייערע הויך אויסצודריקן מוט דעם האבץ און באדערפעניש
 א $נקניפן געוואלט דא איך וואלט צווייטנס, איבערצייגונגען.

 און ט פ א ש נ ס י וו און רעליגיע ישן וו צ קשר
 קעגנזאץ, דעם פון אויסגלייכונג דער צו זיין גורם אזויערנאך

 די. צווישן דערהאלטן אומנויטיקערהייט היינט ווערט וועלכער
 גייסטיקער מענטשלעכער העכסטער פון געביטן ביידע דאזיקע

 ל י פ ע ג אונזער פון באדערפעניש עסישע דאס ; טעטיקייט
 לאגישע דאס ווי באפרידיקט, אזוי פונקט מאניזם דורכץ ווערט

ד". נ א ט ש ר א פ אונזער בון קויזאליטעטס־באדערפעניש
 געמאכט דעמאלט ס׳האט וועלכן רושם, שטארקטר דער

 אים אין האב איך אז באווייזט, פארטראג, אלטעגבורגער מיין
 גלויבנס־באקענטעניש מאניסטישע די בלוין נישט אויסגעדריקט

 צאלרייכע פון אנשויונג די אויך נאר נאטורפארשער, פיל פון
קרייזן. פארשידנסטע די פון פרויען און מענער

 פרי־ די דורך זיך האבן מיר אמת. פץ אידעאל דער
 אמת ריינער דער אז איבערגעצייגט, באטראכטונגען ערדיקע
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 נאטור-דערקענ• דער פרן היכל אין נאר זיך געפינט
 די נאר איז אים צו וועג איינציקער דער אז און ש, י נ ע ט

 דורס־ עמפירישע די רעפלעקסיע", און "באאבאכטונג קריטישע
 פון דערקענטעניש שכלדיקע די און פאקטן די פון פארשוגג

 דער מיט מיר דערלאנגען אזויערנאך סיבות. ווירקנדיקע די
 טיי־ צום וויסנשאפט, דער צו שכל ם ע נ יי ר פון הילף

 צוליב מיר מוזן אקעגן־זשע מענטשהייט. דער פון אוצר ערסטן
 אפ־ טעמים אויסגערעכנטע .3קא ־טן\71 אין וואגיקע, די

 אמונה־דיכטונג, יעדע ת", תגלו "ה אזויגערופענע יעדע ווארפן
 מען קאן וועג איבערנאטירלעכן אויפן נאר אז האלט, וועלכע

 שכל אונזער אנטדעקונג וועמעס צו אמת" עם ד דערקענען
 דער פון אמונה־געביידע גאנצע די ווי היות נישט. גרייכט

 איסלאמישע די ווי אזוי פונקט רעליגיע, יידיש־קריסטלעכער
 התגלותן, כלומרשטע אזעלכע אויף זיך שטיצט מאכמעדאנישע, און
 פראדוקטן ־ דמיון מיסטישע דידאזיקע ווי ווייטער היות און

 נאטור־דערקענטע־ עמפירישע קלארע די סותר דירעקט זענעץ
 אמת דעט אפגעפינען קאנען מיר אז זיכער, איז דאן ניש,
 עכטער דער פון שכל׳טעטיקייט דער פון הילף דער מיט נאר

 דמיון־דיכטונג דער ןרפ הילף דער מיט נישט ט, פ א ש נ ס י וו
, אמונה. מיסטישער פוץ

 באטור, דער פון כל ה אין וווינט אמת פונם געטין די
 שנייבאדעקטע די אויף ים. בלאען אויפן וואלד, גרינעם אין

 די פוץ האלעם דעמפיקע די אין נישט אבער — בארג־שפיצץ;
 אין נישט און קאנוויקט-שולן די פון צעלעס ענגע די אין קלויסטערס,

 וועל־ מיט וועגן, די קירכעס. קריסטלעכע *ןנגעפילטע וויירעך מיט די
 אמת פוץ געטין הערלעכער דערד^זיקער צו זיך דערנענטערן מיר כע

 נ^טור דער פון םארשוגג ליבעפולע די זענען אוןדערקענטעניש,
 גרוי• אומענדלעך דער פון באאבאכטונג די געזעצן, אירע און

 דער פון טעלעסקאפ, פון הילף דער מיט שטערן-װעלט סער
 מיק׳ פון הילף דער מיט קעמערל־וועלט קליינער אומענדלעך

 רעליגיע׳איבונגען, אומזיגיקע די נישט §בער — >9ר$סקא
 די מחילה. פון קרבן״גאבן די $דער תפילות, געדאנקענל$זע
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 בא- װארהײט פין געטין די וועלכע מיט גאבן, קאסטבארע
 און עץ־הדעת פון פירות הערלעכע די זענען אונז, ט שענק
 ווע^ט- איינהייטלעכן קלארן, א טון געווינס אומשאצבארער דער

 איבערנאטירלעכע אין גלויבן דער נישט אבער — באנעם,
לעבן". "אייביקן אן פון ״שגעוףדמױנות די אדער ״נסים״,

 ווי אנדערש גאנץ טתבט. דער פון ^ידע^ל דער
 פון אידעאל מיטן זאך די שטייט אמת, פון אידעאל מיטן

 פול־ מען מוז אמת פון הכרה דער בא ווען אינדעדצייט גוטס.
 אוים- זיך און קירך דער פון התגלות די באזייטיקן שטענדיק
 זענען נאטור, דער פון פארשונג דער צו ווענדן שליסלעך
 אידענ- טוגנט און גוטס פון אידעאלן מאניסטישע די דערקעגן

 האבן נאטירלעך אידעאלן. קריסטלעכע דיזעלביקע מיט טיש
 ריינעם אורשפרינגלעכן, פון אידעאלן די רעיון אויפן דא מיר

 עװאנ״ די אין געשילדערט זענען זיי ווי לויט קריסטגטום,
 פון טייל בעסטע די בריוו. פוילינישע די אין און געליעס

 בא־ אויפבאהאלטן, ווילן נזיר וועלכע ק,געט קריסטלעטער דער
 גע• און ליבע דער פוץ געבאטן הומאנימארע די פוץ שטייט
 איידעלע דיד^זיקע אבער מיטהילף. און רחמנות פון דולד,

 "קריטטלעכע אן געוויינלעך מ׳רופט וועלכע פליכט־געבאטן,
 נישט כלל פונדעסטוועגן זענען !<, זינען בעסטן )אין טאראל״

 אריבערבא־ זיך ה^בן זיי נאר דערפינדונג, קריסטלפכע קיץ
 תוך אין רעליגיע־פארמען. עלטערע פון קריסטנטום אין קומען

 אלע דידאזיקע וועלבן אין כלל", "גילדענער דער איז גענומען
 יארהונ־ גאנצע מיט צונויפגענומען, איניינעם זענען געב^טן
 פראקטיק דער אין אבער קריסטנטום. פארן עלטער דערטער

 געהאלטן אפט נישטקדיסטן און אטעיסטן זיך האבן לעבן פון
 פרומע ווען אינדערצייט געזעץ, עטישן נאטירלעכן דאז־״קץ אן

 אחוצדעם אפגעהיטן. נישט כלל אים האבן דערקעגן קריסטן
 דער- פעלער גרויסן א באגאנגען רעליגיע קריפטלעכע די איז

 ם ז י ו ר ט ל א דעם דערהויבן אייגזייטיק האט זי וו$ס מיט,
 דעם זי האט דערקעגן און געבאט, א פון מדרגה דער צו
פילא- מאניסטישע אוגזער פארווארפן. לחלוטין יזם ע ג ע
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 די געפינט און ט ר ע וו ן כ יי ל ג ¥ מיחס ביידן איז זאפיע
 דער צווישן גלייכגעוויכט ריכטיקער דער אין טוגנט פולקאמענע
נאענטסטן. צום ליבע דער און אייגנליבע

 היפוך פילפאכיקן אין שייבקייט. פון אידעאל דער
 פון געביט אויפן מאניזם אונזער אויף טרעט קריסטנטום צום
 האט קריסטנטום ריינע אורשפרינגלעכע, דאס שיינקייט. דער

 בא־ עס און לעבן ערדישן פון ווערטלאזיקייט די געפרעדיקט
 אויף לעבן אייביקן צום פארברייטונג א אלם בלויז טראכט

 אוממיטל• ארויסגעדרונגען איז דערפון ט". ל ע וו ר ע נ ע "י
ר ע "ד אויף קאן לעבן מענטשלעכע דאס וואס אלץ, אז באר,

 אין וויסנשאפט, און קונסט אין שיינע אלדאס געבן, ט" ל ע וו
 ווערט. שום קיין נישט האט לעבן, פריוואטן און עפנטלעכן

 טראכטן נאר און אפקערן דערפון זיך מוז קריסט אמתער דער
 עולם־ דעם פאר פארצוברייטן ווירדיק זיך אזוי ווי דעם, וועגן
 פון זיך אפווענדן דאס נאטור, דער פון פאראכטונג די הבא.
 יעט- פון פארווארפונג די רייצן, אומדערשעפלעכע אירע אלע

 דער ;פליכטן קריסטלעכע עכטע זענען קונסט שיינער וועדער
 אפ- זיך וועט ער בעת בעסטן, צום זיין מקיים זיי קאן מענטש

 קלוי־ די אין פארשפארן זיך מיטמענטשן, זיינע פון זונדערן
תפילות. מיט בלויז אפגעבן זיך און נזירות-הייזער אוץ סטערס

 דידאזיקע אז אבער, אונז לערגט קולטור>געשיכטע די
 אלע פוץ 3א חוזקט וועלכע מאראל, אסקעטישע קריסטלעכע

 געווען גורם פועל-יוצא נאטירלעכן אלס האט נאטור-געזעצן,
 רייגקייט פון מקלטים דידאזיקע קלויסטערס, די היפוך. דעם
 ווילדסטע די פון ארט אן געווארן זענען איינגעהאלטנקייט, און

 גע- דא איז וועלכע שיינקייט, דער פון קולט דער ארגיעס.
 "וועלט• געפרעדיקטער דער מיט געשטאגען איז געווארן, מריבן

 אויך גילט דאסזעלביקע סתירה. שרייענדיקער אין אנשויונג"
 אנטוויקלט זיך האבן וועלכע פראכט, און לוקסוס דעם בנוגע
 קאטוילישן העכערן פון פריוואט-לעבן אויסגעלאסענעם אינם
 קריסט* די פח באצירוגג קיגסטלערישער דער אין און קלער
קלויסטערס. און קירכעס לעכע
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 אז פארווארפן, מיר וועט מען התםט. קריםטלעכע
 שיינקייטס-שפע דער דורך אפגעפרעגט ווערט אנשויונג עוגזער

 דער אין גראד האט וועלכע קונסט, קריסטלעכער דער פון
 אומפארגענגלעכע אזעלכע געשאפן מיטלאלטער פון בלי־צייט

 ביזאגטיגישע און קאטעדראלעס ג^טישע פראכטפולע די יוערק.
 טויזג׳ די קאפליצעס, פרעכטיקע הונדערטער די כאזיליסקען,

 מארטירער, און הייליקע קריסטלעכע פון מארמאר־סטאטוען טער
 פאר• טיף־אפגעפילטע בילדער, הייליקע הערלעכע מיליאנעץ רי

 עדות זאנץ אלע זיי - מאדאנע און קריסטוס וועגן שטעלונגען
 קונסט שיינער דער פון אגטוויקלונג אומגעוויינלעכער אן אויף
 פון דענקמעלער הערלעכע אלע דידאזיקע מיטלאלטער. אין
 פא• דעמאלטיקע די ווי אזוי פונקט קונסט, פלאסטישער דער

 ווערט, עסטעטישן חויכן זייער באהאלטן־אויף שאפונגען, עטישע
 דער אויף פארקוקץ נישט זיך זאלן מיר אזוי ווי אלצאיינם

 דיכטונג". און ״װארהײט פון מישונג אגטהאלטענער דערין
 קריסט־ רייגער דער מיט טון צו אלץ דאס האט וו^ס ^בער

 וועל• אפזאגונג, פון רעליגיע דערדאזיקער מיט לערע, לעכער
 און פראכט ערדישן יעטוועדן פון אויגץ די אפ קערט כע

 ־וועל- קונסט, און שיינקייט מאטעריעלער יעטוועדער פון גלאנץ,
 וועל• פרויען־ליבע, די און פאמיליען׳לעבן דאס מזלזל איז כע
 פון גיטער רוחניותדיקע די וועגן ז^רגן זיך בלויז הייסט כע

 קונסט קריסטלעכער דער פון באגריף דער ? לעבך "אייביקן
 קירכן־פירשטן, רייכע די גופא. זיך אין סתירה א בעצם איז

 גע- אינדעראמתן האבן קונסט, די געפלעגט האבן וועלכע
 צוועק דעמדאזיקן און — צילן אנדערע גאנץ צו שטרעבט

 גאנצן דעם לענקענדיק דערגרייכט. פולשטענדיק אלע זיי ה$בן
 מיטל• אין גייסט מענטשלעכן פוגם שטרעבונג און איגטערעס

 אייגנטימלע־ איר און ך ר י ק קריסטלעכער דער אויף אלטער
 גייסט מענטשלעכן דעם אפגעקערט זיי האבן ט, ס נ ו ק כער
 איר אין די פון דערקענטעניש דער פון אוץ ר ו ט א ג דער פון

 דער צו דערפירן געמוזט וואלטן וועלכע אוצרות, פארבארגענע
 אחוצדעם ט. פ א ש נ ס י וו זעלבשטענדיקער' א פון ^נטשטײוגג
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 ארויס מאסנהאפט די פון אנבליק טאג-טעגלעכער דער פלעגט
 דער• פםדר געשיכטע״ ״הײליקער דער פון בילדער געשטעלטע

 לע״ פון אוצד רײכן דעמדאזיקן קריםטן גלױביקע די ם$נען
 אויפגע* האט קירך דער פון פאנטאזיע די װאס גענדעם,
 אין געװארן פארװאנדלט זענען לעגענדעס דיד^זיקע זאמלט.
 געשעעניש;. רוירקלעכע אין — מופתים די מעשיות, אמתע

 דאזיקן אין אויסגעאיבט קונםט קריסטלעכע די האט בלי־םפק
 קולטור אלגעמײנער דער אויף אײנפ/וס אומגעהױערן אן פרט
 :גלויבן פונם פארפעסטיקונג דער אויף באזונדער גאנץ און

 פילן שטארק עד-היום נאך זיך לאזט אײנפלוס דערדאזיקער
װעלט. ציװיליזירטער גאגצער דער אין

 דערדא״ צו היפוך שארפסטן דעם קתםמ. מאניםטישע
 נײע דייעניקע בילדעט קונסט קריםטלעכער הערשנדיקער זיקער
 אנט• עו-שט זיך האט װעלכע קונסט, פלאסטישער פון פארם

 דער מיט צוזאפענהאנג מין יארהוגדערט ^\.טן אין װיקלט
 פארברײטעלובג איבערראשנדיקע די נאטורװיסנשאפט.

 אומצײליקע פוץ אנטדעקונג די װעלט־קענטעניש, אונזער פון
 נאטור־לע־ די טאקע פארדאנקען מיר װעלכע לעבנס׳פארמען,

 עסטע״ אנדערן גאנץ א צײטן אונזערע אין געשאפן האט רעם,
 פלאסטישער דער אויך געגעבן דערמיט און געשמאק טישן

 נסיעות וװסנשאפטלעכע צאלרײכע ריכטונג. אנדערע אן קונסט
 אומבא״ פון דורכפארשונג דער צו עקספערימענטן גרויסע אין

אין דערעיקר און אין ימים און לענדער קאנטע
 אומגעהוי״ אן מיט באקעבט אונז האבן יארהוידערט, ־טן

 די פארמען. ארגאנישע אומבאקאיטע פריער פון צאל ערער
 אומגעהויער איז פלאנצן־מיגים און חױת־ נײע די פון צאל

 פאר- פריער די צװישן )דערעיקר זײ צװישן און אויסגעװאקסן,
 טויזנטער געפונען זיך ה$פן גרופעס( נידריקערע נאכלעסיקטע

 מ^טױון נײע גאנץ געשטאלטץ, אינטערעםאנטערע און שענערע
 אנגעװעיד־ און ארכיטעקטוד פאר סקולפטור, און מז^לערײ פאר
 אגטפלעקט אונז זיך האט װעלט נײע דידאזיקע קונסט. טער

 פ$ר• מיהראסקאפישע ברײטע די אדאנק דערעיקר
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 יארהונדערט, ־מןx^x פרן העלפט צווייטער דער אין שונגען
 באוווי־ פאבלהאפטע די פון אנטדעקונג דער אדאנק אויך און
 דער דורך ערשט זענען וועלכע ים־טיפענישן, די פון נער

 ארוים. טשעלענדזשער־עקספעדיציע וויסנשאפטלעכער בארימטער
(.1872-1876) ליכטשיין דער אויף געקומען

 טאלאמאפארן, און דאדיאלאריען פארביקע טויזנטער
 און מאלוסקען אויסטערלישע קאראלן, און מעדוזעס פרעכטיקע

 אומגעהויערע אן פאראמאל אפגעעפנט דא ארגז האבן קרעבסן
 שײנ״ אייגנארטיקע וועמעס פארמען, פאדבאדגענע פון מענגע

 פון אלע אריבער ווייט שטייגט פארשידנארטיקייט און קייט
 שוין קונסט־פראדוקטץ. געשאפענע פאנטאזיע מענטשלעכעד דער
 טשעלענדזשער׳ווערק דעם פוץ בענדער גרויסע פוטציק די אין

 שיינע דידאזיקע פון מאסע א טאבעלן 3000 אויף זיך געפינט
 גרויסע אנדערע פיל אין אויך אבער ;געשטאלטן ארגאנישע

 וואקסנדיקע מעכטיק די אנטהאלט עם וועלכע רראכט־ווערק,
 צענ־ לעצטע די פון ליטעראטור באטאנישע און זאאלאגישע

 חנעוו" מיליאנען פון אפבילדונגען די מיד געפינען יארן, דליקער
באשעפענישן. לעבעדיקע פון פארמען דיקע

 און נסיעות ווייטע קיין נישט מען באדארף פונדעסטוועגן
 הערלעכ״ די אפצועפעגען אלעמען פאר כדי ביכער, טייערע קיין

 זאל איטלעכער אז גענוג, ס׳איז וועלט. דערדאזיקער פון קייטן
 קוקן. געהעריקן א צו איינאיבן זיי און אפן אויגן די האלטן

 אומגעהויערע אן נאטור ארומיקע די אן אייך ביט אומעטום
 המינים. מכל אביעקטן אינטערעסאנטע און שיינע פון שפע
 • פלא און זשוק יעדן אין גרעזל, דינעם אץ מעך יעדן אין

 פאר שיינקייטן, אונטערזוכונג גענויער בא מיר געפינען טערל
 אויפמערקזאמ־ אן פארביי געוויינלעך גייט מענטש דער וועלכע

 באטראכטן באשעפענישן דידאזיקע ודעלן מיר רוען לסוף קייט.
 מיר בעת נאכמער, אדער לופע, פארגרעסערנדיקע שוואך א מיט

 מיקרא־ גוטן א פון פארגרעסערונג שטארקע די אנווענדן וועלן
 נא־ ארגאנישער גאנצער דעד אין אפגעפינען מיר וועלן ,3סקא
חן. אומדערשעפלעכן מיט פול וועלט, נייע א טור
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 אויגן די געעפנט אובז האט יארהונדערט ״טערx^x דער
 קליי• די פרן באטראכטונג עסטעטישער דער אויף בלויז נישט

 האט נאר נאטור, דער אין באשעפענישן קלענסטע ארן נע
 אומגע• און גרויסן פרן שיינקייטן די מיט באקענט אויך אונז

 גע" האט יארהונדערט ־טןx^x פדן אנהויב אין נאך הויערן.
 גרויסארטיק. אפילו איז בארג^נאטור די אז אנשויונג, די הערשט

 דער• געוואלטיקע א אפילו איז ים דער אפשרעקענדיק, אבער
 ״טןx^x פון סוף באם יעצט, אימהדיקע. אן אבער שיינונג,

 איבערהויפט און - מענטשן מייסטן די זיך פילן יארהונדערט,
 וויבאלד גליקלעך, גאר - שטעט גרויסע די פון איינוווינער די
 הערלעכקייט דער פון יאר אין וואכן פאר א געניסן קאנען זיי
 גלע־ די פון פראכט קדיסטאלענער דער פון און אלפן די פון

 ווונדערבארע די אויף אפרוען קאנען זיי ווען אדער טשערס,
 קוואלן אלע דידאזיקע ים. מאיעסטעטישן בל^ען פון ברעגעס

 אנט• לעצטגס ערשט אונז זענען גאטור־גענוס איידלסטן פון
 פארלייכטערטע די און געווארץ, פארשטענדלעך און פלעקט

 אומפאר• די אפילו האט פארקער פון ביליקייט און שנעלקייט
 גע• צו זיי פון מעגלעכקייט א פארשאפן מענטשן מעגלעכערע

 — נאטור־גענוס עסטעטישן אין פארשריט דערדאזיקער ניסן.
 נאטור־פאר• וויסנשאפטלעכער דער אין צוגלייך דערמיט און

 העכערער דער צו וועג אויפן טריט א איז — שטענדעניש
 אונ־ צו אויך ממילא און גייסט, מענטשלעכן פון אנטוויקלונג

רעליגיע. מאניסטישער זער
 רוערק. אילרסטרירטע ארן לאנדשאפט־מאלעריי

 שטייט י^רחונדערט מאניסטישער אונזער וועלכן אין היפוך, דער
 בא• זיך דריקט אנטראפיסטישן, פריערדיקן דעם צו

 פאר־ און ווערט-אפשאצונג פארשידענער דער אין אויס זונדערס
 נאטור• פארשידנסטע די פון אילוסטראציעס די פון שפרייטונג
 א אגטוויקלט צייטן אונזערע אין זיך האט עס אביעקטן.

 נאטור־שילדע• ארטיסטישע די פאר אינטערעס לעבהאפטיקער
 אומ״ לגמרי געווען פריערדיקע די אין איז וואס רוגגען,

 דורך אונטערגעשטיצט ווערט אינטערעס דערדאזיקער באקאנט.
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 פאר• פון און טעכניק דער פון פארשריטן דעדשטוינלעכע ־די
 אין פארשפרייטוגג אלגעמיינע אן אים פארשאפן וועלכע קער,

 פאר׳ צײטשריפטן אילוםטרירטע צאלרייכע קרייזן. ברייטסטע די
 חוש דעם אויך בילדינג אלגעמיינער דער מיט צוגלייך שפרייטן

 אלע אויף נאטור דער פון שיינקייט אומעבדלעכער דער פאר
 יי, ר ע ל א מ ׳ ס ט פ א ש נ ד יי ל די דאס איז באזונדערט געביטן.
 אומדערווארמן ממש אומגעהויערן, אן געווונען דא האט וועלכע

 יארהונ־ ן^־טןx ץפ העלפט ערשטער דער אין שוין באטייט.
 פילזייטיקסטע און גרעסטע אוגזערע פון איינער האט דערט

 ט, ד ל א ב מ ו ה פאן אלעקסאנדער נאטורפארשער,
 מאדערנער דער פון אנטוויקלונג די אז דערויף, ׳ אנגעוויזן

 אלס באטייט הויכן א בלויז נישט האט לאנדשאפטס׳מאלעריי
 אנ׳ געאגראפיש אלם נאטור־שטודיום", צום ,#נרעגוגגס־מיטל

 ווערן געשעצט שטארק אויך דארף זי נייערט שויונגס-מיטל,
 דער זיך האט דעמאלט זייט מיטל. פעדאגאגיש איידל אן אלם
 איטלעכע אנטוויקלט. ווייטער באדייטנדיק נאך דערפאר חוש
 צום קינדער די צוצוגעוווינען פריצייטיק מחויב בכן איז שול

 די- אז דעם, צו אויך ווי ט, פ א ש ד נ א ל דער פון גענוס
 געדעכעניש אין איינקריצן זיי זיך זאלן לאנדשאפטן דאזיקע

אקווארעל־געמעלן. ארן צייכענונגען פון הילף דער מיט
 עשירות אומענדלעכע דאס באטרר־גענום. מאדערנער

 יעדן אן ביט דערהויבענעם און שיינעם אין נאטור דער פון
 חוש, עסטעטישן אן און אויגן אפענע האט וועלכע מענטשן,

 ווי אבער גאבן. הערלעכסטע די פון שפע אומדערשעבלעכע אן
 אום־ דער זיין נישט אויך זאל עם באגליקנדיק און ווערטפול

 זיי־ אבער ווערט גאב, איינצלנעם יעדן פון געיוס מיטלבארער
 פון דערקענטעניש דער דורך געשטייגערט מער נאך ווערט ער

 איבעריקער דער מיט צוזאמענהאנג זייער און באדייטונג זייער
 (1845) ט ד ל א ב מ ו ה ער ד נ א ס ק ע ל א בעת נאטור.

 ״שקיץ דעם געגעבן ם״ א מ ס א ״ק גרויסארטיקן זיין אין האט
 זיינעמוסטער• אין האט ער בעת וועלט׳באשרייבונג", פיזישער א פון

אופן גליקלעכן א אויף נאטור" דער פון ,"אנשויונגען האפטע
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 האט באטראכטוננען, עםטעטישע אין װיסנשאפטלעכע פארבונדן
 נאמור״ פאראיידלטער דעד ענג ווי אנגעוויזן, רעכט מיס ער

 דערקענטעניש "וויסנשאפטלעכער דער מיט זיך בינדט גענוס
 דער• קאנען פארייניקט ביידע אז און וועלט-געזעצן", די פון

 פון מדרגה העכערער א אויף וועזן מענטשלעכע דאס הויבן
 קוקן מיר וועלכער מיט באווונדערונג, שטויגענדיקע די צלמות.

 כא־ דער אין עבערגיע דער פון ווירקן ווונדערבארן דעם אויף
 פאר• מיד וועלכן מיט יראת־הכבוד, דער מאטעריע, וועגטער

 - אוניווערס, אין סובסטאנץ־געזעץ אלצארומנעמענדיקע דאס ערן
 ן, ב ע ל ׳ ס ל י פ ע ג אוגזער פון באשטאידטיילן זענען אלע זיי

ע ל ר י ט א "נ פוץ יאגריף אונטערן ארונטער באלן וועלכע
ע". י ג י ל ע ר ר ע ב

 פארשריטן אנגעמערקטע די יעבע־ררעלט. און די־וועלט
 גע־ אין און אמת פונט הכרה דער אין צייט נייער דער פון
 ווערט׳ א זייט איין פון אזוי פונקט בילדן שיינקייט פון נוס

 דער פון ווי רעליגיע, מאניסטישער אונזער פון אינהאלט פולן
 קריסטנטום. צום היפוך פיינטלעכן זיי־אין שטייען זייט צווייטער

 בא- דעם אין דארט לעבט גייסט מענטשלעכער דער מחמת
 ם׳ ל ו "ע אומבאקאנטן אן אין דא ה", ז ה - ם ל ו ,ע קאבטן

 שטערבלעכע זעמיר מיר אז לערנט, מאניזם אונזער א". ב ה
 פון משך אין גליק דאס האבן וועלכע ערד, דער פון קינדער

 דער אויף געניסן צו דורות דריי העכסטנס אדער צוויי, איין,
 די אנצוקוקן פלאנעט, דאזיקן פון הערלעכקייטן די וועלט

 די דערקענען צו אוץ שיינקייט זיין פון שפע אומדערשעפלעכע
 קריסטנטום ד^ס נאטור־כוחות. זיינע פון שכילן װונדערבארע

 יאמערטאל, עלנטער אן איז ערד די אז לערנט, דערקעגץ
 אפצומא׳ צייט קורצע א בלויז זיך ברויכן מיר וועלכן אויף
 ״יענער״ אויף געניסן צו דערנ^ך כדי אפצומוטשען, און טערן

 דידאזיקע ווי תענוגים. מיט פול לעבן, אייביק אן פון וועלט"
 די" אייגנטלעך באשטייעץ וואם אין און ליגט, װעלט״ ״יענע

 ב^ך אונז ה$ט ד$פ לעבך, ,אײביקן פון הערלעכקייטן דאזיקע
 איז ,הימל״ דער זמן כל אויסגעזאגט. נישט ,התגלות״ שום קיין
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 איבער אויסגעשפדייט געצעלט, בלז? א ^מענטש פארן געוועץ
 פינקלדיקן דעם דורך באלויכטן און ערד שילדפ^רמיקער דער

 מענטשלעכע די האט ששערן, טויזנט עטלעבע פון לאמפן-ליכט
 זיך אלנפאלס הימלס״זאל דאזיקץ אין אויבן געק^בט פאנטאזיע

 געטער אלימפישע די פון מאלצייטן אמבראזישע די פארשטעלן
 צו היינט אבער וראלהאלא־באוווינער. די פון סעודות די אדער

 זיי מיט די פאר און געטער אלע דידאזיקע פאר איז טאג
 אל־ די איינגעטרעטן נשמות" "אומשטערבלעכע מיטשפייזבדיקע

 עס האט עם ווי ט, י ו נ ־ ס ג נ ו נ י ווו באקאנטע געמיין
 מיר ס. ו א ר ט ש ד י וו א ד ארויסגעז^גט אפן און דרייסט

 אומ־ דער אז ק, י ז י פ א ר ט ס א דער דורך היינט ווייסן
 און עטער, וויברירנדיקן מיט $נגעפילט איז רוים ענדלעכער

 גע־ אײזערנע אייביקע לויט זיך באוועגן רוים דאזיקן אין אז
 אין אלע זיך געפינען וועלכע וועלט־קערפערס, מיליאנען זעצן

פארגיין". און "ווערן גרויסן אייביקן
 פרומקייט, פון ערטער די טעמפלען. מאניסטישע

 געפילס־באדערפעייש זיין באפרידיקט מענטש דער וועלכע אין
 ער באטראכט תפילות, זיינע פון געגנשטאנדן די פארערט און
 בודים־ אין פאגאדעס די "טעמפלעך. געהייליקטע זיינע פאר

 אלטערטום, קלאסישן אין טעמפלען גריכישע די אזיע, טישן
 די עגיפטן, אין מעטשעטץ די פאלעסטינע, אין סינאגאנעם די

 קאטע• עוואנגעלישע די און דרומדיקן אין דאמען קאטוילישע
 ״גאטס״ אלע דידאזיקע — אייראפע צפונדיקן אין דראלעס
 איבער מענטש דעם אויפצוהויבן דערצו, דינען דאדפן חייזער"

 זיי ;לעבן ט^גטעגלעכן רעאלן פון עלנט אוץ פראזע דער
 העכערער, א פון פאעזיע דער מיט פאראיידלען אים דארפן

 טויזנ־ מיט צוועק דאזיקן צום שטרעבן זיי וועלט. אידעאלער
 קול־ פארשידענע די אגטשפרעכנדיק פארמען. פארשידענע טער

 מענטש, מאדערנער דער צייט-פארהעלטענישן. און טור־פארמען
 צו" דערמיט און — קונסט״ און ״װיסגשאפמ באזיצט וועלכער

 ספעציעלע שום קיין נישט ברויך — רעליגיע אויך גלייך
 איבעראל מחמת רוים. איינגעשלאסענעם ענגן, שום קיין קירך,
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 בליקן זיינע יאר קערט ער וווהין נאטור, פרייער דער אין
 זיי• טייל איין עפעס אויף $דער ק$סמאס אומענדלעכן אויפן
 פארן "קאמף דעם אמת, אן וואס ער, זעט אומעסום נעם,

 גוטע״ן אוץ "שיינע אמתע דאס אויך דערביי אבער קיום",
 הערלעכער דער אין ל" ע 3 מ ע ״ט זיין ער געפינט איבעראל

גופא. נאטור



קאפיטל! אכצענטע דאם

עטיק מאניסטישע אובזער
 ק. עטי ע ש י ט ס י ל א ו ד און ע ש י ט ס י נ א מ

 ע ב י ל און ע ב י ל נ ג יי א ישן וו צ גלייכגעוויכט
 ישן וו צ ג נ ו ק י ט כ ע ר א ב כ יי ל ג ן. ט נ ע א נ צום

שול. און מלוכה ם. ז י ו ר ט ל א און ם ז י א ג ע

 דיי גאנצע א מענטש דעס שטעלט לעבן פראקטישע ד^ס
 נאד קאנען וועלכע פאדערונגען, עטישע באשטימטע פון

 שטייען זיי ווען וועדן, דעדפילט ריכטיק דעמאלט
 מחמת וועלטאנשויונג. שכלדיקער זיין מיט הסכם ריינעם אין

 מוז פילאזאפיע מאניסטישער אונזער פון פרינציפ דעמדא-זיקן
 צוזאמענהאנג שכלדיקן א אין שטיין ק י ט ע גאנצע אונזער

 װעלכע ״קאםמאס״ פון אויפפאסונג איינהייטלעכער דער מיט
 דערקענטע־ פארגעשריטענער אונזער דורך געװונעץ האבן מיר
 מאניזם פון ליכט אין ווי היות נאטור־געזעצץ. די פון ביש

 פאר * אוניווערס אומענדלעכער גאנצער דער זיך מיט שטעלט
 גייס־ דאס אויך בילדעט אזוי גאנצקייט, גרויסע אייבציקע איין

 פון טייל איין נאר מענטש פונם לעבן מאדאלישע און טיקע
 ארונטער־ נישט אויך ממילא קאן און ס", א מ ס א "ק דאזיקן

 נישטפאראן עסזענען געזעצן. אנדערע קיין •פאלן
 וועלטן: ע ט ל יי ט ע ג פ א ע, נ ע ד י ש ר א פ צוויי ו ?יי
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 ע, ש י ל א ר א מ א ארן ע ק י ד ר מ ו ח ע, ש י ז י פ א
ט. על וו ע ק י ד ת יו נ ח ו ר

 א עד-היום נאך האבן טע^לאגן ארן פילאזאפן רוב דאס
 ט, נ א ק ל ע ו נ א מ ע ווי האלטן, זיי ;מיינונג אנדערע גאנץ

 דער פרן אומאפהענגיק גאנץ איז וועלט מאראלישע די אז
 אויך מרז ממילא געזעצן; אנדערע גאנץ פאלגט ארן פיזישער

 מענטש, פונם באוווסטזיין זיטלעכע דאס
 ארמ^פהענגיק גאנץ זיין לעבן, מאראלישן פרן יסוד דער אלם
 וועלט׳דערקענטע־ וויסנשאפטלעכער דער פרן

 דער׳ די גלויבן. רעליגיעזן אויפן שטיצן גיכער זיך און ש י נ
 דורך געשען בכן דארף וועלט עטישער דער פרן קענטעניש

 דערקענטע׳ די דערקעגן שכל, ן ש י ט ק א ר פ גלויביקן דעם
 דררכן — ורעלט פיזישער דער פרן אדער נאטרר דער פון גיש

 אומצווייפלהאפטער דערד^זיקער שכל. ן ש י ט ע ר א ע ט
 פילאזאפיע קאנטס אין דואליזם באוווסטזיגיקער און
 ;ר ע ל ע פ ר ע ט ס ר ע וו ש ארן גרעססער איר געווען איז
 וועלכע פאלגן, שלעכטע אומענדלעך צו געוועץ גורם האט ער

 ם ט נ א ק האט מתהילת טאג. היינטיקן אויפן ביז נאך דויערן
 בא• און נרויסארטיקן א אויפגעשטעלט געהאט ם ז י צ י ט י ר ק

 הישר(, )שכל פארנונפט״ "ריינער פון היכל ווונדערונגסוועדטן
 קיין נישטא איז היכל דאזיקן אין אז דערוויזן, קלאר האט ער

 פרן צענטראל-דאגמעס גרויסע דריי די פאר ארט
 פריי• דער גאט, פערזענלעכער דער : ק י ז י ס א ט ע מ דער

 דערוויזן, האט ער נשמה. אומשטערבלעכע די און ווילן ער
 ווירקלעכער דער פאר באווייזן קיין אפזרכן נישט מ׳קאן אז

 האט אבער שבעטער אנשוירנגען. דידאזיקע פון עקזיסטענץ
 שימערירנ־ זיין אויפגעבויט קאנט דאגמאטישער דער
 אין שכל, ן ש י ט ק א ר 9 פון לרפט־שלאס אידעאלן דיק

 קירך• אימפאזאנטע דריי געווארן אריינגעפירט ס׳זענען וועלכן
 נאכדעם גאטהייטן. מיהטישע דריי יענע פאר מקלטים אלס שיפן

 מיט פאדערטיר דער דורך געווארן ארויסגעטריבן זענען זיי ווי
אומגעקערט צוריק דך זיי האבן וויסן, שכלדיקו פון הילף רער
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 גלויבן• אומשכלדיקן פון הילף דער מיט היגטערטיר דער דורך
 צװישן סתירה פרינציפיעלע אפענע, דידאזיקע הגם

 בא־ מען האט שכל ן״ ש י ט ק א ר ״פ און ם״ ע נ ײ ״ר קאנטס
 יארהונ״ ׳טןx^x פוין אנהויב אין שוין אפגעפרעגט און מערקט
 ברײטע די אין הײנט נאך פונדעסטװעגן זי הערשט דערט,

 נעאקאנטיאנער די פון שול מאדערנע די קרײזן.
 קאנטן״ צו ״צוריקגאנג דעם הײם אזוי עד־הױם נאך פרעדיקט

 די און פילאזאפיע, זײן אין דואליזם דעם צוליב דװקא
 מחמת שטארק, אזוי דערבײ זי אונטערשטיצט קירך קעמפערישע

 אויסנע• דערצו זיך פאםט גלויבן מיסטישער אײגעגער איר
 דערלאנגט האט נאטורװיםנשאפט מאדערנע די ערשט צײכנט.

 דער אדאנק מפלה•, װירקזאמםטע די דואליזם קאנטיאנישן דעם
 ״פראק־ פון ד״נחות די אפגעסאלן ערשט זענען נאטורװיםנשאפט

 זיך שטיצן װעלכע ביאלאגיע, און קאסמאלאגיע שכל״. טישץ
 ״פער• קײן נישט מער שוין באדארפן סובסטאנץ-געזעץ, אויפי

 פסיכאלאגיע גענעטישע און פארגלײכגדיקע די ג^ט; זענלעכן
 נשמה״ ״אומשטערבלעכע אן אז איבערגעצייגט, אונז האבן
 אויפגע• האט פיזיאלאגיע די און עקזיסטידן, נישט פלל קאן

 א אויף זיך שטיצט וױלך ״פרײען פון הנחה די אז װיזן,
 אז געמאכט, קלאר לסוף האט אנטװיקלוגגס־טעאריע די טעות.

 פון ן״ צ ע ז ע ג • ר ו ט א נ ע נ ר ע ז יי א ע, ק י ב יי ״א די
 ארגאנישעד דער אין אויך רעגירן וועלט אומארגאנישער דער
וועלט. מ^ראלישער און

 אויף אבער ווירקט נאטור־דערקענטעניש מאדערגע אונזער
 " א ג ע נ בלויז נישט עטיק און פילאזאפיע פראקטישער דער

 ניי" דואליזם, ן ש י ט נ א ק דעם פון מאכנדיק תל א וו, י ט
 דעם ארט זיין אויף אויפשטעלנדיק וו, י ט י ז א פ אויך ערט

 אויף, ווייזט זי ם. ז י נ א מ ן ש י ט ע דעם פון בנין נייעם
 ארויס שט ני פליסט מענטש פונם פליכט-געפיל דאס אז
 י א ר ע פ מ י א "קאטעגארישן איינגעשמ^עסטן קיין פון

 באדן ן ל א ע ר אויפן אויס וואקסט עס נייעעט וו", י ט
 גע־ מיר וועלכע ן, אינסטינקט ע ל א י צ א ס די פון
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 באשעפענישן. לעבנדיקע בחברותא העכערע, אלע בא פינען
 מ^י דער אנערקענט עטיק דער פון ציל העכסטן דעם אלם
 • ל א און ם ז י א ג ע צודישן הארמאניע געזונטע די ביזם

 נא, צום ליבע דער און אייגנליבע דער צווישן ם, ז י ו ר ט
 ט ר ע ב ר ע ה פילאזאף, ענגלישער גרויסער דער ענטן.

 דערדאזי- פון הויפט־שעפער דער געווען איז ר, ע ם נ ע פ ס
 אנטוויקלונגם" דער אויף געשטיצט עטיק, מאניסטישער קער

טעאריע.

 די צו געהערט מענטש דער אלטרריזם. אין עג$יזם
 אלע ווי בכן, האט און ת ו י ח ־ ן יי ב נ ק ו ר ע ל א י צ א ס

 לגבי ערשטנס פליכטן, פארשידענע צווייערליי חיות, סאציאלע
 וועלכער צו געזעלשאפט, דער לגבי צווייטנס און גופא זיך
 דער פון געבאטן זענען פליכטן ערשטע די אן. געהערט ער

 דער פון געבאטץ — צווייטע די )עגאיזם(, ע 3 י ל ט• ס ב ל ע ז
 פול־ זענען געבאטן ביידע )אלטרויזם(. ע ב י ל " נטן ע א ג

 נויטווענדיק. גלייך און נאטירלעך גלייך גלייכבארעכטיקט, קאם
 געזעלשאפט ארגאניזירטער אין עקזיסטירן מענטש דער וויל
 נאר נישט שטרעבן ער מוז דאן גוט, איר אין פילן זיך אין
 גע• דער פון נליק צום אויך נייערט גליק, אייגענעם זיין צו

 די פון גליק צום אן, זיך געהערט ער וועלכער צו מיינשאפט,
 מוז ער געמיינשאפט. דידאזיקע בילדן וועלכע "נאענטסטע",

 געמײנ־ דער פון הצלחה די אז איבערצייגונג, דער צו קומען
 זיין — ליידן איר און הצלחה, אייגענע זיין אריך איז שאפט
 פשוט אזוי איז גרוגטגעזעץ סאציאלער דערדאזיקער ליידן.

 בא־ צו שווער ממש ס׳איז אז נאטור־נויטווענדיק, אזוי און
 פראקטיש און טעארעטיש גאר עס מ׳קאן אזוי ווי גרייפן,

 ווי פונקט עד-היום, נאך דאס געשעט ד^ך און זיין? ©ותר
י$רן. טויזנטער זינט געשען ם׳איז

 פול־ די אלטרריזם. ארן עגאיזם פרן גלייכגעוויכט
 נאטור׳לי־ ביידע דידאזיקע פון גלייכבארעכטיקונג שטענדיקע

 אלטרויזנג און עגאיזם פון גלייכווערטיקייט עטישע די בעס,
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 פרינציפ פונדאמענטאלער וויכטיקסטער דער איז
 יעט- פון ציל העכסטעד דער ל. א ר א מ ר ע ז נ ו א פוץ

א אוועקשטעלן דאס זיין מוז עטיק שכלדיקער וועדער
אל" און ם ז י א ג ע ן ש י וו צ גלייכגעוויכט

 נ$עגטסטן׳ליבע. דער און אייגנליבע דער צווישן ם, ז י ו ר ט
 דו וואס דאס, אנדערע <טו זאגט: זיטץ־געזעץ גילדעגע דאס

 קריסטלעכן העכסטן דאזיקן פון טון". דיר מ׳זאל אז ווילסט,
 אזעלכע פונקט האבן מיר אז זעלבסט, זיך פון דרינגט געבאט

אונזערע לגבי ווי גופא, זיך לגבי פליכטן הייליקע
גרונט־פרינציפ דאזיקן פון אויפפאסונג מיין מיטמענטשן.

 ״מאניזם״ מיין אין 1892 שויץ ארויסגעברענגט איך האב
 וויכטיקע דריי באטאנט באזונדערס דערביי אוץ (45 ,29 )ז.

 " א נ זענען אינסטינקטן קאנקורירנדיקע ביידע .1 :כללים
 פון דעדהאלטוגג דער פאר זענען וועלכע ן, צ ע ז ע ג ר ו ט

 נויטװענ״ גלייך און וויכטיק גלייך געזעלשאפט און פאמיליע
 פון זעלבסדערהאלטונג די דערמעגלעכט עגאיזם דער דיק:

 ן, י מ פון דערהאלטונג די — אלטרויזם דער ד, י וו י ד נ י א
 פארגענג־ די פון קייט דער פון צונויפגעשטעלט איז וועלכער

 וועלכע ן, ט כ י ל פ ע ל א י צ א ס די .11 אינדיווידן. לעכע
 אויף ארויף לייגט צונויפלעב געזעלשאפטלעכן פון פאקט דער

 אנטוויקלונגם־ העכערע נאך זענען מענטשן, אסאציאירטע די
 מיר וועלכע ץ, אינסטינקט ע ל א י צ § ס די פון פארמען

 בעלי־חיים. לעבנדיקע בחברותא העכערע, אלע בא באגעגענען
 עטיק טעארעטישע די שטייט מענטשן קולטורעלע די בא .111

 "וויסנשאפט, )דידאזיקע מאראל פון לערע פראקטישע און
 דער מיט צוזאמענהאנג אין מעשים"(, די נארמירט וועלכע

 פון ע י ג י ל ע ר דער מיט אויך ממילא און וועלט-אנשויונג,
יחיד. געגעבענעם
 ע נ דע גיל ס א )ד גררנטגעזעץ. עטישע דאם

 פון פרינציפ פוגדאמענטאלן אונזער פון ץ.( ע ז ע ג ע ש י ט ע
 עטישע העכסטע דאס ארויס אוממיטלבאר דרינגט מאראל דער

 $פט יעצט באצייכנט מען וועלכעס פליכט׳געבאט, יענץ געבאט,



 קורץ אדער ץ ע ז ע ג ע ש י ט ע ע נ ע ד ל י ג דאס אלה
 ארויס• מאל פיל עם האט קריסטוס פלל". "גילדענעם דעם אלם

 האבן ב י ל ט ס ל א "ז :זאץ פשוטן דעם אין געזאגט
 דעמדאס בנוגע גופא". דיך י וו ן ט ס ט נ ע א נ ן יי ד

ס י ב א מ אונזער שטימט געבאט העכסטן און וויכטיקסטן זיקן
 אבער ר. ע כ ע ל ט ס י ר ק דער מיט פולק$ם ק י ט ע ע ש י ט

 פאר• קיין נישט לגמרי איז פלל גילדענער דערדאזיקער
 יאר 500 מיט ווייניקסטנס איז ער מחמת קריסטוסן, פון דינסט

 גריכנ־ פון חכמים פארשידנסטע די ;ערע אונזער פאר עלטער
 פארן פונלאנג שוין ^גערקענט אים האבן אריענט און לאנד

 אייגער מיטילען, פון ס א ק א ט י פ געזעץ. עטישן וויכטיקהטן
 620 שוין ארויסגעזאגט האט חכמים, גריכישע זיבן די פון
 אליין דו וראם דאס, הבר דיין נישט "טו קריסטוסן: פאר יאר

 דער ס, יו צ ו פ נ א ק — גענומען". פאראיבל יענעם וואלסט
 )וועלכער רעליגיע־שעפער און פילאזאף כינעזישער גרויסער

 א פון עקזיסטענץ די און חשארת־הנפש דעם פארלייקגט האט
 "טו :קריסטוס פאר יאר 700 געזאגט האט גאט(, פערזענלעכן

 דו טון. דיר מ׳זאל ווילסט דו וואס דאם, דיינעם חבר דעם
 ס ע מחמת ;אליין געבאט דאסדאזיקע אפהיטן נ$ר דארפסט

 ן". ט א ב ע ג ע ר ע ד נ א אלע פון יסוד איזדער
 פערטן פון העלפט דער אין געלערנט האט ל ע ט א ט ס י ר א

 לגבי באנעמען אזוי זיך דארפן "מיר :קר. פאר יארהונדערט
 לגבי האנדלען זאלן אנדערע אז חילן, מיר ווי אנדערע,

 דיזעלביקע מיט אויך טיילווייז און זינען, זעלביקן אין אונז".
 הונ־ פלל גאלדעגעם דעם ארויסגעז^גט האפן אפילו ווערטער
 ס, ע ט א ר ק א ז י א ס, ע ל א ט קריסטוסן פאר י$רץ דערטער

 אויך און ס ו ט ם ק ע ס פיטאגארעער דער פ, י ט ס י ר א
 דאזיקן פון אלטערטום. קלאסישן פון פילאזאפן אבדערע

 גרונט• גילדעיע דאס אז ארויס, דרינגט צוזאמענשטעל
 אין אז ה. ד. פאליפילעטיש, אנטשטאגען איז געזעץ

 מען האט ערטער פארשידענע אין און צייטן פארשידענע
זעלבשטענדיק. און אומא^הענגיק לחלוטין ארויסגעזאגט עס
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 אי־י עס האט יעזוס אז אננעמען, געמוזט מען װאלט אנדערש
 עלטערע )פון קװעלן אריעיטאלישע אנדערע פרן בערגענומען
 פרן באזונדערס מסורות, כינעזישע און אינדישע סעמיטישע,
 די בנוגע אויפגעװיזן יעצט עס מ׳האט ווי תורות(, בודיססישע

אמונה״לערעם. קריםטלעכע אנדערע מײסטן
 קולטור-־מלוכה מאדערנע אונזער רועץ שול. ארן מלוכה

 שקלאװישע די פרץ שול די און זיך באפרײען לסוף װעט
 גאנ• דער מיט קאנען דאן זיך זי װעט קירך, דער פון קײטן
 איבעדן השגחה דער אפגעבן זארגעװדיקײט און קראפט צער

 שול• גוטער א האט עס באטײט אומשאצבארן סארא שול-װעזן.
 באוװסטזײן גאנצן מיטן ערשט מיר האבן ד$ס אונטעריכט,
 הערלעך און רייך אזוי זיך האבן עס בעת איצט, פארשטאנען

 קילטו־ פון געביטן אלע יארהונדערט ׳טןx^x אין אנטװיקלט
 ה$ט לערן׳מעטאדעס די פון אנטװיקלונג די אבער לבבן. רעלן
 נויט־ די טריט. דעם דערין אונטערגעהאלטן נישט אופן בשום

 אלץ יעצט זיך װארפט שול־רעפארמען ערנסטע פון װענדיקײט
 באדיקזיכ• דערבײ מען דארף באזונדערס אן. אנטשײדנדיקעד

 האט אונטעריכט ביזאהעריקן אין !1 :פונקטן פאלגנדיקע טיקץ
 דעד באזונדערם און מענטש, דער פארגומען הויפט־ארט דאס

 נאטורװיסג״ די ;ראך3ש זײן פון שטודױם גראמאטיקאלישער
 דער אין (2 פאדװארלאזט. אינגאגצן געװען בכן איז שאפט
 דער > הויפט׳אביעקט דער װערן נאטור די מוז שול נײעד

 װעגן פארשטעלונג ריכטיקע א באקומען צו מחויב איז מענטש
 נישט זיך זאל ער נלעבט־ ער װעלכער אין װעלט, דער

 נײי איר, צו היפוך אין גאר אדעד נאטור דער מחוץ שטעלן
 אײדל־ און העכסטע איר פאר באטראבטן זיך דארף ער ערט
 שפראכן קלאסישע פון שטודיום דער שאפוגג. סטע

 פארשלונגען ביזאהער האט װעלכער גדיכיש(, און )לאטײניש
 װאס בלייבט, ארבעט, אוץ צײט דער פוץ טײל גרעסטן דעם

 באנרעניצט שטארק יעצט מרז אבער ווערטפול, זײער אמת, אן
 די־ פון עלעמענטן די אויף בלויז װערן רעדוצירט און זײן

 לא־ דער פאקולטאטױג נאר גריכישער )דער לשונות דאזיקע

329



 חעכערע אלע אץ מוזן דערפאר (4 אבליגאטאריש(. טיינישער
 ן כ א ר פ ש ׳ ר ו ט ל ו ק ע נ ר ע ד א מ די ווערן געפלעגט שולן

 פוץ לימוד דער איטאליעניש(. פראנצויזיש, ענגליש, )דייטש,
 גייסטי- אינערלעכע דאס באריקזיכטיקן קודם־פל מוז געשיכטע

 די אבער ווייניקער קולטור־געשיכטע, די פ^לק, פון לעין עק
 "דינאסט־ די פון שיקזאלן )די פעלקער־געשיכטע אויסערלעכע

 אנטוויקלונגס־ דער פון יסודות די (6 וכדומה(. מלחמות יעס,
 $׳ מ ס א ק דער מיט שייכות אין לערגען מען דארף טעאריע

 אנט- געאגראפיע, מיט בינדן זיך דארף געאלאגיע ע, י ג א ל
 ע י ג א ל א י ב פון יסודות די (7 ביאלאגיע. מיט — ראפאלאגיע

 מאדער־ דער מענטש; געבילדעטן איטלעכן באקאנט זיין מוזן
 אינטערע־ אן אויף פארלײכטערט ״אנשוױנגס־אונטעריכט״ נעו־

 וויסנ־ ביאלאגישע די מיט זיך באקענען דאס אופן סאנטן
 באדארף "מען באטאניק(. זאאלאגיע )אנטראפאלאגיע, שאפטן
 צוזאמענ• )אין סיסטעמאטיק באשרייבנדיקער דער פון אנהויבן

 דארף ערשט שפעטער ביאני^מיע(, אדער עקאלאגיע מיט האנג
 פיזיאלאגיע.׳ און אנאטאמיע פון עלעמענטן די לערנען מען

 די קענען צו מחויב מענטש געבילדעטער יעדער איז אויך (8
 דארף שילער יעדער (9 ע. י מ ע כ און ק י ז י פ פון יסודות
 ווי ;נאסור דער פון צומאל און ן, ע נ ע כ יי צ גוש קאנען

 אקווא־ און צייכענונגען די אקווארעלירן. אויך מעגלעך ווייט
 לאנדשאפטן, חיות, בלומען, )פון נאטור דער לויט רעל-סקיצן

 פאר אינטערעס דעם בלויז נישט וועקט וו.( אז. א. וואלקנס
 ניי. גענום איר אן דערינערונג די דערהאלט און נאטור דעך
 ריב־ אויס בכלל ערשט" דורכדעם זיך לערנען שילער די ערט
 מער פיל (10 ץ. יי ט ש ר א פ געזעענע דאס און ן ע ז צו טיק
 דער אויף פלייס און צייט ווידמען מען דארף ביזאהער ווי

 און טורנען אויף אויסבילדונג, קערפערלעכער
 געמיינזאמע מאכן וואך יעדע מען דארף דערעיקר ;שווימען

 אונטער- פעריען די בעת יאר יעדעם און ג, נ ע ג ר י צ א פ ש
 אנגעבא- דא דעד ;ן ג ו ל "פ ם י ו א ׳ ס ו ם געמיינזאמע נעמען
ווערט. חעכסטן פון איז אנשויונגס־אונטעריכט טענער
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 שול״ העכעדער דער פרן הויפט־ציל דער איז ביזאהער
 פאר פארבילדוגג די קולטור־מלוכות ס׳רוב אין געװען בילדוגג

 געװיסער א פון דערװערבונג די באתף, שפעטערדיקן דעם
 פון פליכטן די פאר אויסדרעסירונג די און קענטענישן צאל

 דערקעגן יארהונדערט צצ-טן פון שול די מלוכה־בירגער. א
 זעלבשטענדיקן פון פעיקײט די אנטװיקלונג װעט

 די פון פארשטעגדעניש קל$רע די געבץ װעט ן, ע ק נ ע ך
 שײכות נאטירלעכע די װײזן װעט קענטעגישן, דערװארבעגע

 מלוכה קולטורעלע מאדערנע די װיבאלד דערשײגונגען. די פוץ
 ער מוז װאלרעכט, גלײכע אלגעמײנע דאם בירגער יעדן גיט
 פארשטאנד זײן אנטװיקלעגדיק מיטלען, די פארשאפן אױך אים

 אנװענדן קאנען עם זאל ער פדי שול־בילדונג, גוטער דורך
טובה. אלגעמײנער דער פאר



האפיטל נײנצענטע דאס

ורעלט־רעטעבישו די פה באשיידובג
 די פון פארשריט דעם אויף צוריקבליק

 " ג יי נ אין ן ש י נ ע ט נ ע ק וויסנשאפטלעכע
 די פרן פתרון דער ט. ר ע ד ג ו ה ר א י ן ט נ ע צ

 ר ע ש י ט ס י נ א מ ר ע ד דורך וועלט׳רעטענישן
נאטרר-פילאזאפיע.

 פיל^זאפישע אונזערע פון סוף צום איצט צוקומעגדיק
 צו־ דרייסט מיר קאנען וועלט־רעטענישן, די איבעד שטודיעס

 איז ווייט ווי פראגע: גרויסער דער אויף ענטפער צום טרעטן
 בא• ווערט וועלכן רעטענישן? דידאזיקע באשיידן צו געלונגען

 פארגאגגעגע דאס וואס פארשריטן, אומגעהויערע די זיצן
 נאטור־ אמתער דער אין געמאכט האט יארהונדערט \ן#״טן

 פאר אפ אונז זי עפנט אויסזיכטן וועלכע און דערקענטעניש?
 אונזער פון אנטוויקלוגג ווייטערדיקער דער פאר צוקוגפט, דעד

 פאראורטיילס־ יעדער יארהונדערט? ^טן 1אי וועלט־באנעם
 פון פארשריטן פאקטישע די קען וועלכער דענקער, לאזער

 ס׳האט ווייט ווי ווייסט, וועלכער ידיעות, עמפירישע אונזערע
 פארשטענדעניש פילאזאפישע דאס או־סגעקריסטאליזירט זיך
 אונז: מיט זיין מסכים מוזן וועט דערגרייכונגען, אונזערע פון

 פארשריטן גרעסערע געמאכט ה^ט יארהונדערט ־טעx5x ס£ד
פארשטענדע. אין און נאטור דער פון דערקענטעניש דער אין
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 !יארהונדערטער פריערדיקע אלע איידער מהות. איר פרן -יש
 ״װעלט־ גרויסע פיל געווען פותר האט יארהונדערט דאסדאזיקע
 אומ׳ פאר געגאלטן אנהויב זיין אין האבן וועלכע רעטעגישן",

 געביטן נייע אויפגעמאכט אונז פאר האט עם באשיידבארע;
 מענטש דער מציאות וועמעס פון דערקענטעניש, און וויסן פון

 געהאט. נישט השגה קייץ צומאל נ^ך יאר הונדערט פאר האט
 אויגן די פאר קלאר אוועקגעשטעלט אונז עס האט קודם-פל

 ־ ס א ק ר ע ש י ט ס ני א מ דער פון ציל דערהויבענעם דעם
 צרם פירט וועלכער ׳וועג דעם אנגעוויזן און ע י ג א ל א מ

 דערפאר־ עמפירישער עקזאקטער פון וועג דעם ציל, דאזיקן
 גענעטישער קריטישער דער פון און ן ט ק א פ די פוץ שונג

 גרויסע אבסטראקטע דאס סיבות. אירע פון דערקענטעניש
 - ט ע ט י ל א ז י ו ק מעכאנישער דער פון ץ ע ז ע ג

 ץ, ע ז ע טג רונ 'ג ש י ג א ל א סמ א ק אונזער וועלכן פאר
 קאבקרע־ אנדער אן ווי נישט מער איז סובסטאנץ־געזעץ, דאס
 אוניווערס, דעם אזוי פונקט יעצט באהערשט — אויסדרוק טער

 געזעץ דאסדאזיקע גייסט; מענטשלעכן דעם באהערשט עם ווי
 קלאר וועמעם פיר־שטערן, העלער זיכערער, דער געווארן איז

 פון לאביריגט טונקעלן דורכן וועג דעם אן אונז ווייזט ליכט
 אי־ דערין זיך פדי דערשיינונגען. איינצלנע אומצייליקע די

 צוריקבליק לויפיקן א ווארפן נאכאמאל מיר וועלן בערצוצייגן,
 הױפט־צװײגן די וועלכע פארשריטן, דערשטוינלעכע די אייף
 געדענק׳ דאזיקן אין געמאכט האבן נאטורוויסנשאפט דער פון

צייט׳משך. ווירדיקן
 לערע די אסטראנ^מיע. דער פון פארשריטן .1

 די — מענטש וועגן לערע די עלטסטע, די איז הימל וועגן
 צווייטער דער אין ערשט נאטורוויסנשאפט. פון צווייג יונגסטע
 צוגעקומען מענטש דער איז יארהונדערט ־טןx1x פון העלפט

 אקעגן- ;מהות אייגענעם זיין איבער אנשויונג קלארער א צו
 פלאנעטן- די וועגן הימל, אויפן שטערן די וועגן ער האט זשע

 די ידיעות. פיל באזעסן יאר 5000 פאר שוין באוועגונגען,
 װײטן אויפן כאלדעער און עגיפטער אינדיער, כיגעזער, אלטע

333



 אסטראנאמיע ספערישע די געקענט דעמאלט שוין האבן מזרח
 אין קריסטן ״געבילדעטע״ מייסטן די איידער בעסער, פיל

 ק. פ. 2697 יאר אין שוין שפעטעד. יאר טויזנט פיר מיט מערב
 לקוי־חמה, א געווארן בארעכנט אסטראנאמיש כינע אין איז
 •< גנאמאן א פוץ הילף דער מיט איז ק. פ. יאר 1100 און

 אינדער• ;עקליפטיק דער פון שיפקייט די געווארן באשטימט
 כידוע האט !״( גאט פון "זון )דער גופא קריסטוס ווען צייט
 אפ• האט ער אסטראנאמיע; אויף געקעגט נישט לחלוטין זיך

 בא• דעם פון מענטש און נאטור ערד, און הימל געשאצט
 שטאנדפונקט. אנמראפאצענטרישן אוץ געאצענטרישן גרעניצטן

 מיט ווערט אסטראנאמיע דער פון פארשדיט גרעסטער אלם
 פון וועלט־סיסטעם העליאצענסרישער דער באטראכט רעכט

 ״06 ס•!7ס1ט11מס16115 :ווערק גרויסארטיק וועמעס ק, י נ ר ע פ א ק
רע־ גרעסטע די ארויסגערופץ האט (1543) 006165111״״״

 אומ- ;מענטשן דענקענדיקע די פון קעפ די אין וואלוציע
 פון וועלט׳סיסטעם געאצענטרישן הערשגדיקן דעם ווארפנדיק
 אפערגעצויגן צוגלייך דערמיט ק י נ ר ע פ א ק האט פטאלאמיי,

 וועלטאנשויונג, קריסטלעכער הערשנדיקער דער באדן דעם
 וועלט דער פון מיטלפונקט אלס ערד די באטראכט האט וועלכע

 ערד. דצר פון באהערשער געזעצלעכן אלס מענטש דעם און
 מיטן קלער קריסטלעכער דער הלמאי קלאר, ממילא ס׳איז

 נייע די באקעמפט העפטיק אזוי האט בראש פויפסט רוימישן
 האט דערויף קוקגדיק נישט קאפערניקן. פון אנטדעקונג

 פולשטענדיקע דערווארבן באלד טעאריע ס ק י נ ר ע 5 א ק זיך
 האבן יי ל י ל א ג און ר ע ל פ ע ק ווי נאכדעם אנערקענונג,

 און הימל" פון "מעכאניק אמתע די באגרינדעט איר אויף
 געגעבן איר גראוויטאציע־טעאריע זיין דורך האט ניוטון

(.1686) באזיס מאטעמאטישן אומדערשיטערלעכן דעם

 אלטער" די דורך געווארן צאנוצט איז וועלכער אינסמיומענט, אזא *(
 הימ״ די פון שיפקײטן און הױכקײטן די באצייכענען צום אסטראנאמען טימלעכע

איבערז. — קערגערס. לישע
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 ארומנע אוניווערס גאנצן דעם געוואלטיקער, צדוייטער א
 אנט• דער פון איינפירונג די געווען איז פארשריט מענדיקער

 געשען איז דאס ; אסטראנאמיע דער אין ע ע ד י א ־ ס ג נ ו ל ק י וו
 אין האט וועלכער ט, נ א ק יוגנטלעכן דעם דורך 1755 יאר אין
 פון טעאריע און נאטור־געשיכטע אלגעמיינער דרייסטער זיין

 וועגן בלויז נישט אפהאנדלונג אן געבן צו געפרוווט הימל
 דערקלערן צו אויך נייערט ט׳/ ל ע וו ר ע ד פון "סדר דעם
 ס נ א ט ו א נ לויט ג" נ ו ר פ ש ר ו א ן ש י נ א כ ע "מ זיין

 "8ץ816מז6 8״ גרויסארטיקן דעס דורך גרונט־פרינציפן.
 פון אומאפהענגיק איז וועלכער ן, ס א ל פ א ל פון ס ם 4״©
 דער בנוגע פארשטעלונגען .דיזעלביקע צו געקומען ן ט נ א ק

 דידאזיקע 1796 יאר אין איז וועלט, דער פון אבטשטייונג
 גע- באגרינדעט פעסט אווי "ן4 8 6 3ס ן , ס 6 © © 1 © 51 ©“ *

 ניינצענטן אונזער אז אויסדוכטן, געקאנט זיך ס׳האט אז ווארן,
 גרעהטן דאזיקן אויפן איבער נישט שוין בלייבט יארהובדערט

 און אנטדעקונג. וויכטיקערע מער קיין דערקענטעניש־געביט
 ער וואס רום, דער ה. י. צ-טן1צ אובזער פאר בלייבט דאך
 אומענדלעך און וועגן נייע אפגעעפנט אונז דא אויך ה$ט

 בליק. אובזער פון גרעניצן די אוניווערס אין פארברייטערט
 קודם- און פאטאמעטריע, און פאט^גראפיע פון דערפינדונג די
קירב און ן ע ז נ ו ב )דורך ספעקטדאל-אנאליז דעם פון בל
 אריינגעפירט כעמיע די און פיזיק די זענען (1860 ף, א ה

 מעגלעך אזויעריאך אונז און אסטראנ^מיע דער אין געווארץ
 קאסמאלאגישע וויכטיקע אומגעהויער צו צוצוקומען געמאכט
 זיכער" גאנצער דער מיט פעסטגעשטעלט האט מען מסקנות.

 לחלוטין וועלטאל גאנצץ אין איז ע י ר ע ט א מ די אז קייט,
 אייגנשאפטן כעמישע און פיזישע אירע אז און דיזעלביקע,

 ווי שטערץ באשטענדיקע ווייטסטע די אויף דיזעלביקע זענען
ערד. דער אויף דא

פיזיקאלי דער מכוח איבערצייגונג מאניסטישע די

 )איבערז.( מעכאביק היפליעע •(
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 • ד נ ע מ ו א ן ו פ ט יי ה נ יי א ר ע ש י מ ע כ אוץ שער
 געווונען, דורכדעם האבן מיר וועלכע ס, א מ ס א ק ן כ ע ל

 דערקענטע־ אלגעמיינע ווערטפולסטע די צו באשטימט געהערט
 גייע א ק, י ז י פ א ר ט ס א דער פארדאנקען מיר וועלכע נישן,

 וויי־ נישט אסטראנאמיע. דעו־ פון צווייג אינטערעסאנטע העכסט
 אז דערקענטעגיש, קלארע צווייטע די אריך איז וויכטיק ניקער

 מע־ פון געזעצן דיזעלביקע הערשן אוניווערס אומענדלעכץ אין
 געוואלטי־ א ערד•, אונזער אויף דא ווי אנטוויקלונג, כאנישער

 ־ ם א ק פון מעטאמארפאזע אלצארומענדיקע קע
 טיילן אלע אין אומאויפהערלעך אזוי פונקט פאר קומט מאס

 געשיב־ געאלאגישער דער אין ווי אוניווערס, אומענדלעכן פוץ
 שטאס-געשיכטע דער אין אזוי פונקט ערד; אויזער פון טע
 אין און פעלקער־געשיכטע דער אין ווי באוווינער, אירע פון

 קאסמאס פוץ טייל אייץ אין מענטש. אייגצלנעם יעדן פון לעבן
 ריזיקע טעלעסקאפ פארפולקאמטן אוגזער מיט מיר דערזעץ

 אויסערגעווייג" גליעידיקע, פון באשטייען וועלכע נעפל־פלעקן,
נ ר ע ק די זענען נעפל־פלעקן דידאזיקע גאז־מאסן. דינע לעך

 דערווייטעדט זענען וועלכע וועלט־קערפערס, נייע פון ך ע ל ד
 אין ערשט זיך געפינעץ און מיילן מיליאנען אויף אונז פון

 די־ פון טייל געוויסן א בא אנטוויקלונג. פון סטאדיום ערשסן
 נאך עלעמענטן כעמישע די זענען ״שטערן״קערנדלעך״ דאזיקע

 דערדאזיקער בא זענען נאר אפגעטיילט, נישט ווארשיינלעך
 אין ט. נ ע מ ע ל ע ר ו א אין פארייניקט טעמפעראטור הויכער
 וועלכע שטערן, מיר באגעגענען אוגיווערס פון טיילן אנדערע

 קער־ פייערדיק־פליסיקע געווארן שוין אפקילונג דורך זענען
 דער פון פארגליווערט. אפילו שוין זענען אנדערע ערס;9

 באציי־ אפילו מיר קאגען שטערן די פון פארב פארשידענער
 גע* זיי אנטוויקלונג פון סטאדיום טארא אין אומגעפער כעגען
 זענען וועלכע שטערן, די מיר זעעץ ווידער דאן זיך. פינען

 מיר ;סאטורן א־נזער ווי רינגען, ארן לבנות פון ארומגערינגלס
 פון קערנדל דאס געפל׳רינג לייכטנדיקן דעם אין דערקענען

 פרן ^פגעריסן אזוי פונקט זיך האט וועלכע לבנה, נייער א
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 אדאנק זון. דער פון דערדאזיקער ווי מוטער׳פלאנעט, איר
 מ׳ט אימשט^נד, מיר זענען הימלס-פאטאגראפיע מאדערנער דער
 ריזן־טעלעסקאפ, פארפולקאמטן זייער מעכטיקן, פונם הילף דער

 וועלטקערפערס זעבארע די פון צאל די באשטימען צו גענוי
 ווירקלעך זענען איצט שוין ;הימלס-באצירקן איינצלנע די אין

 די שטערנס, מיליאן הונדערט ווי מער געווארן אויפגעציילט
ערד. אונזער פאר גרעסער פיל ווארשיינלעך מייסטן

 בא- ליכט װעמעס שטערך, "באשטענדיקע פיל בנוגע
 מיר קאנען דערגרייכן, צו ארגז צו כדי יארן, טויזנטער דארף

 ענ־ ן, ע נ ו ז זענען דאס אז זיכערקייט, פולער מיט אננעמען
 ארומגעקרייזט ווערן זיי אז און זון, מוטער אונזער צו לעך
 אונזער פון פלאנעטן די צו ענלעך לבנות, און פלאנעטן פון

 זיין, משער ווייטער אויך קאנען מיר זונען־סיסטעם. אייגענעם
 אן אויף זיך געפינען פלאנעטן דידאזיקע פון טויזנטער אז

 א אין ה. ד. ערד, אונזער ווי אנטוויקלונגס־שטופע ענלעכער
 אויבער־ דער פון טעמפעראטור די וועלכן אין לעבנם־עלטער,

 און וואסער, פון זיד־פונקט און פריר־ דעם צווישן ליגט פלאך
 איז דערמיט וואסער. פליסיק פון עקזיסטענץ די בכן דערלויבט

 ף א ט ש נ ל י ו ק דער וואס מעגלעכקייט, די געווארן געגעבן
 מיט איינגעגאנגען ערד, דער אויף ווי פוגקט דא, אויך איז

 און פארביגדונגען, קאמפליצירטע זייער אין עלעמענטן אנדערע
 ארויס- זיך האט שטיקשטאף-פארבינדונגען דידאזיקע פון וואט

 • ע ב ע ״ל ווונדערבארע דידאזיקע ע, מ ז א ל פ די אנטוויקלט
 איינצי־ דער אונז פאר איז וועלכע ץ", נ א ט ס ב ו ס דיקע

 זע־ וועלכע ס, ע ר ע נ א מ די לעבן. ארגאנישן פון יסוד קער
א ט א ר פ פרימיטיווער אזא פון בלויז צונויפגעשטעלט נען

ע ג נ יי ל א דורך אנטשטאנען זענען וועלכע אוץ ע, מ ז א ל פ
 קוילנשטאף- אומארגאנישע יענע פון ע( ני א ג י כ ר )א ט ר ו ב

 אנטוויקלען צו אנהויבן געקאנט נאר זיך האבן פארבינדונגען,
 פלאנעט. אייגענעם אונזער אויף דא ווי אופן, זעלביקן אויפן

 געבילדעט זיך האט פלאזמע־קערפער האמאגענישן זייער פון
 סערן אינערלעכן אן אויף פאנאנדערטיילונג דורך קודם-פל,
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 פשוטסטע די קעמערל-קערפער, אריםערלעבן אין
 אלע פון לעבן אין אנאלאגיע די ך. ע ל ר ע מ ע ק בעדיקע

 װײ- די אויך אז הנחה, דער צו ארבז בארעכטיקט קעמערלעך
 ענלעך שטערן פיל אויף זיך שפילט .שטאם׳־געשיכטע מערדיקע

 מעמ• די זיך, פארשטײט וויפל, אויף ערד, אונזער אויף װי אפ
 אץ גרעניצן, ענגע דידאזיקע אין אנגעהאלטן האט פעראטור

 אויף צושטאנד. פליסיקן זײן בא בלײבט װאסער דאס װעלכע
 עק־ װאסער דאס ווו װעלט־קערפערס, גליצנדיק-פליסיקע די

 אויםגעקילטע די אויף ארן דאמף, פדן געשטאלט אין זיסטירט
 אייז, אין פארװאנדלט פולשטענדיק זיך האט עם ווי קערפערס,

עגלעך.מאומ זיך, פארשטײט לעבן, ארגאנישצ דאם עיז
 אנאלאגיע די פילאגעניע. דער פױ ענלעכקײט די

 קאנען מיר װעלכע אנטװיקלוגג, שטאם־געשיכטלעכער דער פון
 ביאגענע״ גלײכער אויף שטערן םיל בא אנגעמען אזױערנאך

 ק^גסטדוק־ דער אן נאטירלעך ביט אנטװיקלונגס׳שטופע, טישער
 םפעקולאציעס. פארבגרײכצ פאר פעלד ברײט א פאנטאזיע טיװער

 זינט איז חקירות דידאזיקע פאר געגנשטאנד באליבטער א
 הימלישע אגדערע אויף צי פראגע, די געװען צײטן אלטע

 עבלעכע, אונז צו אדער ן, ש ט נ ע מ אויכעט װוינען קערפערס
 מיר וױפיל אויף ? יאשעפצנישן אנטװיקלטע העכער גאר אפשר
 דערדאזיקער אויף ענטפערץ צו אימשטאנד בכלל איצט זעמיר

 זײער איז עס .1 :השערות פ^לגנדיקע מאכן זיך לאזן פראגע,
 סיסטעם אונזער פון פלאנעטן אײניקע אויף אז װארשײנלעך,

 זונען־ אנדערע פוץ פלאנעטן פיל אויף און װענרס( און )מארס
 אפ עגלעך פראצעס ביאגענעטישער דער זיך שפילט סיסטעמען

 אר• דורך אנטשטאנען זענען צוערשט ערד; אונזער אויף װי
 אײגקעמערל- ערשט זײ פון און מאנערעס, אײנציקע כיגאביע

 אזעל* פון אז װארשײנלעך, זײצר איז עס .11 פראטיסטן. דיקע
 פאר• װײטערדיקן אין זיך ה$פן אורװעזנס אײנקעמערלדיקצ כע

 קע־ םאציאלע קודפ-פל געבילדעט אנטװיקלונג דער פון לויף
 חיות. און פלאנצן געװעב־בילדנדיקע שפעטער מערל־פארײנען,

 פלאנצן• אין אז זאך׳ װארשײנלעכע גאנץ א אויך ס׳איז ש.
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 פעדערגראז, און מעך אנשויקלט קודם־כל זיך האבן קיניגרייך
 וואר" אויך ס׳איו .17 בלומען״פלאנצן. לסוף אלגען, שפעטער
 ביאגענעטישער דער האט חיות-קיניגדייך אין אז שייגלעך,
 די פון אז פארלויף, ענלעכן אן אנגענומען אויך פדאצעס

 און גאסטרעאדן, די אנטוויקלט צוערשט זיך האבן בלאסטעאדן,
 אויבער• די שפעטער ערשט נידער־חיות דידאזיקע פון

 צװײפלהאפטע זײער א עם איז דערקעגן .7 חיות.
 )און חיות העכערע דידאזיקע פון טיפן איינצלגע די צי זאך,

 אויסגעבילדעט זיך האבן צמחים( העכערע די פון אזוי פויקט
 בפרט .71 ערד. אונזער אויף ווי פונקט פלאנעטן אגדערע אויף

 אוב־ פון גבול דעם מחוץ צי זאך, אומזיכערע זייער א עס איז
 זייער פון ׳*1 און רוקנביין־חיות, אויך עקזיסטירן ערד זער

 מיל־ פיל פון משך אין זיך האבן מעטאמארפאזע פילעטישער
 מענטש דעם מיט זויגחיות די ארויסאנטוויקלט יארן יאנעץ
 איבערחזרן געמוזס דארט אויך זיך ה^בן יא, וויבאלד ; בראש

 ערד. אונזער אויף ווי אזוי פונקט טראנספארמאציעס מיליאנעץ
 אנדערע אויף אז וו^רשיינלעכער, עס איז אקעגן־זשע .711

 צמחים העכערע פון טיפן אנדערע אנטוויקלט זיך האבן פלאנעטן
 זיין, ם׳ק$ץ ;ערד אונזער פרעמד זענען וועלכע חיות, און
 איבער שטייגץ וועלכע חיות, קלאס העכערער א עפעס פון אז

 אנט־ זענען רוקנבײן-חױת, די פון טיפ דעם פעיקייטן די מיט
 איבער ווייט שטייגן וועלכע באשעפענישן, העבערע שטאנען

 דענק־ און אינטעליגענץ זייער מיט מענטשן, ערדישע אונז,
 אמאל זאלן מענטשן מיר אז מעגלעכקייט, די .7111 קראפט.
 באוווינער אזעלכע מיט פארקער דירעקטן אין קומען קאנען

 דעם מחמת אויסגעשלאסן זיין צו שיינט פלאנעטן, אנדערע פון
 וועלט׳קערפערס אנדערע און ערד אונזער צווישן מהלך ווייטן

 לופט אטמאססערישער דער פון אפוועזנחייט דער צוליב און
צווישנרוים. אויסגעפילטן עטער פון נאר אומגעהויערן, דעם אין

 וואר׳ זיך געפיגען שטערן אזויפיל ווען בכן אינדערצייט
 אנטוויקלונגס־סטאדיוס ביאגענעטישן ענלעכן אץ אין שיינלעך

 פ^רגעשריטן ווייטער שוין אגדערע זעגען ערד, אונזער זױ
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 אנטקע$, סוף זייער זקנה" "פלאנעטארישער אין גײען און
 דורך ערד. אוגזער אריך זיכער דערװארט וועלכער סוף, דעמזעלביקן

 וועלט־רוים קאלטן דעם אין ווארימקייט דער פון אויסשטראלונג
 אז אזוי אראפגעזעצט, ביםלעכװײז טעמפעראטור די ווערט

 דער• ;אייז אין זיך פארוואנדלט וואסער פליסיקע איטלעכעם
 גלייב* לעבן. ארגאנישן פון מעגלעכקייט די אויף חערט מיט

 די פון מאסע די צונויף שטארקער אלץ זיך ק^רטשעט צייטיק
 אומ״ איר פון געשווינדקייט די !װעלט־קערפערס װירבלענדיקע

 קרייזלענדיקע די פון וועגן די לאגגזאם. זיך ענדערט לריף
 די פון ארביטעם די ווי פונקט ענגער, אלץ ווערן פלאנעטן

 אראפ• לבנות די מוזן צולעצט לבנות. ארומרינגלענדיקע די
 פון זונען, די אויף פלאנעטן די און פלאגעטן, די אויף פאלן

 צוזאמענשטויס דאזיקן דורבן אנטשטאגען. זענען זיי וועלכע
 די ווארימקייטס־מענגעס. אומגעהויערע געבוירן ווידער ווערן

 צעזייעט וועלט־קערפערס צעשטויסענע די פון מאסע צעשטויבטע
 שפיל אייביקער דער און וועלט־רוים, אין׳סופיקן אין פריי זיך
פונדאסניי. אן זיך הויבט זונעףבאשאף פון

 פאר $פ וויקלט עם וועלכעס בילד, גרויסארטיקע ד^ס
 אן אונז אגטפלעקט אסטראפיזיק, מאדערנע די אויגן אונזערע

 וועלט־ אומגעציילטע די פון פארגיין און אנטשטיין אייביק
 קאסמאגע׳ פארשידענע פון אומבייט פערי^דישן א קערפערם,

 איינאנדער לעין באטראכטן מיר וועלכע צושטאנדן, נעטישע
 אומענדלעכן פוץ ארט איין אין בשעת אוניווערס. דעם אין

 נעפל־פלעק צעשטרייטן א עפעם פון דך אנטװיקלט וועלט־רוים
 אומגעהויער אן אויף אנדערער אן האט וועלט־קערן, נייער א

 קויל ווירבלענדיקער א אין אומגעוואנדלט שויץ זיך ארס וויימן
 ארוס דריטער א האט ;מאטעריע פליסיקער ־ פייערדיק פון
 פארייניקן וועלכע רינגען, אפגעשליידערט שוין עקוואטאר זיין
 א געווארן שוין איז פערטער א ;קוילץ פלאנעטארע אין זיך

 זייערע מיט פלאיעטן די דורך ארומגערינגלט דן, מעכטיקע
 די- צווישן און ת. א. א. וו., א. א. לבנות סאטעליטן, ווידער

 וועלט־רוים אין ארוס קרייזלען פלאגעטן און זוגען דאזיקע



 פאלגדיקע מעטעאריטן, וועלט־קערפערס, קלענערע בילי^דדץ
 צווישן ארום געזעצלאז פלומרשט בלאנדזשען וועלכע שטערן,

 פאלן זיי וועלכע אויף קעדפערס, גרעסערע די פון וועגן די
 דיך ענדערן דערביי צאל. ריזיקער א אין ארונטער טעגלעך אויך

 וועגן די אוץ אומלויפס־צייטץ די באשטענדיק אבער לאנגזאם,
 לבנות אויסגעקילטע די וועלט־קערפערס. יאגנדיקע די פון

 אויף װידער דידאזיקע ווי פלאנעטן, זײערע אויף אראפ פאלן
זונען. זייערע

 פאר־ פולשטענדיק שוין אפשר זונען, דערווייטערע צוויי
 און קראפט אומגעהויערער מיט צונויף זיך שטויסן שטארטע,

 אנטוויקלען דערביי מאמן. נעפלארטיקע אין צעשטויבט ווערן
 נעפל־ דער אז ווארימקייטס׳מענגעס, קאלאסאלע אזעלכע זיי

 אל־ דער זיך חזרט ווידער און — ווידער זיך צעגליט פלעק
איבער. פונדאסניי שפיל טער

 אבער בלייבט פארוואנדלונג כסדרדיקער דערדאזיקער בא
 איר פון סכום דער אוניווערס, פונם סובסטאנץ אומענדלעכע די

 אייביק און אומפארענדערט, תמיד עגערגיע, און מאטעריע
 א־ י ר ע פ דער צייט אומענדלעכער דער אין איבער זיך חזרט

 וועלט־באשאפונג,די דער פון בייט דישער
 פון מעטאמארפאזע צוריקלויפנדיקע גופא זיך אין

 איבער אוניווערס. בונם ?"6זק61״ן11ז1 ס״ז1ג116” דער ס, א מ ס א ק
ץ. ע ז ע ג • ץ נ א ט ס ב ו ס אלמעכטיקע דאס הערשט אלעס

 שפעטער פיל געאל^גיע. דער פרן ס$רשריטן .11
 אב־ אן געווארן אנטשטייונג איר און ערד די איז הימל פארן
 ק^סמאגע־ צאלרייכע די פארשונג. וויסנשאפטלעכעד פון יעקט
 אמת, אן וואס זיך, האבן צייט נייער אוץ אלטער פון גיעס

 אזוי פונקט ערד, דער פון אנטשטייונג די אויסצוטייטשן באמיט
 גע־ מיכאלאגישע דאס שוין אבער הימל'; פון אנהויב דעם ווי

 תיכף האט איינגעהילט, אלע זיך האבן זיי וועלכן אין וואנט,
 פאנטאזיע. דיכטערישער דער פון אורשפרונג זייער פארראטן

 ס׳האט וועלכע ב^־שאפונגס־לעגענדעס, צאלרייכע אלע די צווישץ
 זיך האט קולטור-געשיכטע, און רעליגיע־ די אויפבאהאלטן
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 אלע פאר פארויס ארויםגערוקט באלד אײגאײגציקע
 װערט זי װי משה, פדן באשאפונגס״געשיכטע די איבריקע,
 דער אין אנטשטאנען איז זי בראשית. ספר אין דערציילט

 ז משה פון סויט דעם נאך לאנג עדשט פארם באקאנטער אונז
 לאזן און עלטער פיל על־פי־רוב אבער זענען קװעלן אירע

 אינדישע און באבילאנישע רישע, אם אויף צוריקפירן זיך
 ײדישע דידאזיקע געװונען האט השפעה גרעסטע די מסירות.

 געווארן אריבערגענומען איז זי וואס דורכדעם, יצירה-לעגענדע
 אלס געהייליקט און אמונה^באקענטעניש קריסטלעכער דער אין

 נאטרר-פילא- נריכישע די ה$בן אמת, אן וראם װ$רט״. "גאטס
 אנטוויק־ נאטירלעכע די דערקלערט ק. פ. יאר 500 שוין זאפן
 אנטשטייוגג די ווי אופן זעלביקן אויפן ערד דער פון לוע
 דעמאלט שוין האט אויך וועלט־קערפערס. אנדערע די פון

 זייער אין דערקענט געהאט קאלאפאן פון ס נע א פ א נ ע ס ק
 האבן וועלכע ן, ע נג ו ר ע ג יי ס ש ר א פ די גאטור אמתער

 מאלער נרויסער דער באטייט! הויכן אזא דערגרייכט שפעטער
 יארהוג־ צ-טן7 אין האט ווינטשי א ד י ד ר א נ א ע ל

 )פעטדע• פארשטיינערונגען דידאזיקע באטראכט אויך דערט
 וועלכע חיות, פון רעשטלעך פארגראבענע די פאר פאקטן(

 ערד-גע" דער פון צייטן בריערדיקע די אין געלעבט האבן
 דער בעיקר ביבל, דער פון אויטאריטעט די אבער שיכטע.
 פאר- ווייטערדיקץ יעדן געשטערט ה$מ מבול, וועגן מיטאס
 די אז דערפאר, געזארגט און דערקענטעניש אמתער פון שריט

 מיטן אין ביז אנהאלטן זאלן משה פון באשאפונגס-לעגענדעם
 ארט$ד$ק- די פון קרייזן די אין יארהוגדערט. צ.טן¥111 פון

 אגגעוווירן נישט אפילו עד־היום נאך זיי האבן טע^לאגן סישע
 צ׳טן7111 פון העלפט צווייטער דער אין ערשט באטייס. זייער

 װיסנ״ דערפון אומאפהעעיק אנגעהויבן זיך האבן יארהונדערט
 ערד־שאל, דער פון בוי דעם איבער פארשונגען שאפטלעכע

 אנטשטייונג דער בנוגע מסקנות ארויסציען גענומען מ׳האט און
ר ע וו געאגנ^זיע, דער סון באגרינדער דער ערד. דער פון

 זענען, שטיינער אלע אז געהאלטן, האט סרייגנורג, איז ר ע ב
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 ן א ט ו ה און ט ג א וו בשעת וואסער, פון אנטשטאנען
 *סעדימענטערע די נ^ר אז אנגעוויזן, ריכטיק האבן /(1788)

 דעמדאזיקן געהאט האבן שטייבער אנטהאלטנדיקע פעטרעפאקטן
 בארג־שיכטן (* פלוטאנישע און ווולקאנישע די אורשפרונג,

 פייערדיק- פון פארשטארונג דורך אנטשטאנען זענען דערקעגן
מאסן. פליסיקע

איבער?. — פייער. אונטערערדיש װירקונג דער אנטשט^גענע •(

 צווישן אגטשטאנען איז וועלכער קאמף, העפטיקער דער
מא ו ל פ דערדאזיקער און נעפטוניסטישער יענער

 פון משך אין אפילו נאך געדויערט ד$ט שול, ר ע ש י ט ס י ג
 ער יארהונדערט; טן^1\ פון יארצענטליקער דריי ערשטע די

 האט (1822) האף ל ר א ק בעת איינגעשטילט, ערשט זיך האט
 ז ל ר א ש ט און אקטואליזם פון פרינציפ דעם באגרינדעט

 פאר דערפאלג גרעסטן מיטן דורכגעפירט אים ה$ט ל ע יי ל
 דורך ערד. דער פון אנטוויקלונג נאטירלעכער גאנצער דער

 גאר די איז (1830) געאלאגיע" דער פון ״פרינציפן ס ל ע יי ,
 דער פון ט יי ק י ד ת ו כ ש מ ה דער וועגן לערע וויכטיקע

 להיפוך געוו^רן, אנערקענט ענדגילטיק ערד-אומגעשטאלטונג
 • ע ל א פ די ע. י וו י ק פון קאטאסטראפףטע^ריע דער צו
 דורך באגרינדעט האט ע י וו י ק וועלכע ע, י ג א ל א ט נ א

 באלד איז (,1812) ביינער פארשטיינערטע די איבער ווערק זיין
 געאלאגיע, דער םק הילפס-וויסגשאפט וויכטיקסטע די געווארן

 ך*ז זי האט ה. י. טן\-1צ פון העלפט דער אדום שוין און
 דער מיט באשטימען געק$נט מ׳האט אז אנטוויקלט, ווייט אזוי

 פון געשיכטע דער אין הויפט־פערי^דן די זיכערקייט גאנצער
 דער מיט דערקעגט מ׳האט באוווינערס. אירע און ערד דער

 פאר־ א נאר איז ערד׳ש^ל דיגע די אז זיכערקייט, פולער
 האלט וואט פלאנעט, טייערדיק־פליסיקן אויפן צודעק שטארטער

 צוגויפקארטשען, און אפקילן איין אין אומאויפהערלעך זיך
 "רע־ די ש$ל, פארשטארטער דער פוץ זיך פאלדעווען ד$ס

 קעגן .ערד־אינערלעכקייט פייערדיק־פליסיקער דער פון אקציע
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 אומאויפ־ די קודם-כל און אויבערפלאך״, אפגעקילטער דער
 נאטיר־ די זענען װאסער פון טעטיקײט געאלאגישע הערלעכע

 איבער טאג־טעגלעך ארבעטן װעלכע סיבות, װירקנדיקע לעך
 אירע און ערד׳שאל דער פץ אומגעשטאלטונג ^אנגזאמער דער

בערג-רוקנם.
 באטײט אלגעמײנעם פון רעזולטאטן װיכטיקע גאר דרײ
 געאלאגיע. דער פון פארשריטן גלעבצנדיקע די מיר פארדאנקען

 ערד־געשיכטע דער פרן געװארן אויסגעשלאםן זעגען ערשטנס,
 אויפבוי באם סיבות איבערנאטירלעכע אלע ר, ע ד נ ו װ אלע
 צװײטנס, יבשות. די פון אומגעשטאלטונג דער און בערג די פון

 פון לעגג דער װעגן באגריף אוגזער פארברײטערט זיך האט
 פונם אפגעלאפן זענען װעלכע צײט-תקופות, אומגעהויערע די

 אדער בערג, דידאזיקע אנטשטאנען * ס׳זענען װען מאמענט
 בערג־ אומגעהויערע דידאזיקע אז איצט, װײסן מיר יבשות.

 צענאצאישער און מעזאצאישער פאלעאצאישער, דער פון מאםץ
 פיל נישט געדארפט אויפבוי זײער פאר האבן פארמאציעס

 מיר וױיסן דריטנס יאר. מיליאנען פיל נײערט יארטויזנטער,
 פארמאציעס דידאזיקע אין צאלרייכע, אלע די אז איצט,

 קײן נישט זענען פארשטײנערונגען אײנגעשלאסענע
 נאך געגלױבט דערין מ׳האט װי ״נאטור־שפילן״ װונדערבארע

 ארגא־ פון שירײם פארשטײנערטע די נײערט יאר, 150 פאר
 ערד־ דער פון פעריאדן פריערדיקע אין האבן װעלכע ניזמען,

 דורך אגטשטאנען זעגען װעלכע און געלעבט, װירקלעך געשיכטע
זייערע. אבות רײ לאנגער א פון אומװאנדלונג לאנגזאמער

 ד* כעמיע. ארן פיזיה דער פרן פארשריטן .111
 פונדא־ דידאזיקע װעלכע אנטדעקונגען, װיכטיקע אומצײליקע

 יארהונדערט, טץ^1\ אין געמאכט האבן וױסישאפטן מעבטאלע
 אין אנװענדונג פראקטישע זײער און אלבאקאגט אזוי זענען

 באשײמ׳ אזוי זענען קולטור־לעבן מענטשלעכן פון צװײגן אלע
 איבער אפשטעלן נישט דא זיך דארםן מיד אז קלאר, פערלעך

 האט עלקטריציטעט און דאמף פון אנװענדונג די אײנצלהײטן.
 כאראקטערים׳ דעם ה. י. טן\.1צ אויפן קודם־בל ארויפגעלײגט
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 רוערטפ״ל װײניקער נישט אבער ״מאשינען־שטעמפל״. טישן
 אין ארגאנישער דער פון פארשריטן קאלאסאלע די זענען

 מאדערנער אונזער פון געביטן אלע כעמיע. אומארגאנישעד
 לאגד־ און אינדוסטריע טעכנאל^גיע, און מעדיצין קולטור,

 האבן וואסער-קאמוניקאציע און לאנד־טראגספארט ווירטשאפט,
 באזונדערס און — ה. י. ^^טן פון משך אין כידוע זיך
 אוב־ אז ריזיק, אזוי אנטוויקלט — העלפט צווייטער זיין אין

 גע- גורנישט זיך וואלטן ה. י. טן^7!11 פון זיידעס זערע
 אבער וועלט. פרעמדער דערדאזיקער אין פונאנדערקלייבן קאנט

 פארבריי־ טעארעטישע אומגעהויערע די איז ווערטפולער נאך
 פארדאנקען מיר וועלכע נאטור־דערקענטעניש, אונזער פון טונג
 ווי גאכדעם ץ.געזעץ־נאסובסט פוגם באגרינדונג דער

 וועגן געזעץ דאס אויפגעשטעלט האט (1789) ע י ז א ו וו א ל
 (1808) דאלט^ן און מאטעריע דער פון דערהאלטונג

 אויפסגיי באגרינדעט געזעץ ד$זיקץ פון הילף דער מיט האט
 מאדערגער דער פאר זיך האט טעאריע, אטאמיסטישע די
 האס־ מיט האט זי וועלכן אויף וועג, דער געעפנט ע י מ ע כ

 באדייטוגג. געחלומטע נישט פריער א דערגרייכט טטרי טיקע
 דאס ק י ז י פ דער פאר געהאט האט באדייטובג דיזעלביקע

 אנטדע־ די ענערגיע. דער פוץ דערהאלטונג דער וועגץ געזעץ
 (1842) ר ע י א מ ט ער ב א ר דורך געזעץ דאזיקן פון קונג
 אין געעפנט האט (1847) ץ ל א ה מ ל ע ה ן א מ הער און

 אנטוויקלונגז פרוכטבארסטער פון פעריאד נייעם א פיזיק דער
 צו משיג געווען אימשטאנד פיזיק די איז דאץ ערשט מחמת

 נא־ די פון ט יי ה נ יי א לע א ס ר ע וו י נ ו א די זיין צו
 די פוץ שפיל אייביקץ דעם פארשטיין און ת ו ח ו פ ־ ר ו ט

 זיך פארוואנדלט עס וועלכע בא ן,צעס^־פרנ.אטור אומצייליקע
צווייטער. דער אין קראפט איין אומאויפהערלעך

 גרויסאד* די ביאלאגיע. דער פרן פ^רשריפטן
 וויכטיקע אזוי וועלט־אנשויונג גאנצער אונזער פאר און שיקע

 ע י ג א ל א ע ג אוץ דיאסטראנאמיע וועלכע אנטדעקונגען,
 לגבי נאך פארבלייכן יארהונדערט, ציטן1ג אין געמאכט האבן
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 קאגען מיד י$, ; ע י ג א ל יא ב דער פון אנסדעקונגען די
 פון לערעס, איינצלנע די פון מערהייט די אז זאגץ, דרייסט
 אלצארומנעמענדיקע איינע די צונויפגעשטעלט ס׳איז וועלכע

 אנט• ערשט איבערהויפט איז לעבן, ^רגאנישן פוץ װיםנשאטט
 טייל ערשטער דער אין יארהרנדערט. ״טןx1x אין שטאנעץ

 אנא" פון צווייגן אלע אז געזען, מיר האבץ ווערק דאזיקן פרן
 אנטאגעניע זאאל^גיע, און באטאניק פיזיאלאגיע, און טאמיע

 אגשדעקונגען אזויפיל מיט בארייכערט זיך האבן יע1פיל$גע ארן
 אונזער פון צושטאנד היינטיקער דעד אז דערפיגדונגעץ, אוץ

 פרן מצב דעם איבערגעשטיגן פילפאכיק האט וויסן ביאל^גיש
 דאס צרריק. יאר הונדערט פאר פרן וויסנשאפט דערזעלביקער

 אלע אויף : זייט ר ע ק י ד ת ו מ ב דער קודט׳פל נוגע איז
 צע• קאלאסאל זיך האט טיי׳לן איינצלנע זייערע און בעביטן
 אבער פאקטן. די פון קענטעניש פאזיטיווע אוגזער וואקסץ

 ר ע ק י ד ת ו כ י א דער בנוגע זאגן דאס מעץ ק$ן גאכמער
 די פאר פארשטענדעניש אונזער פוץ פארטיפונג דער וועגן זייט,

 די פון דערקענטעניש אונזער וועגן דערשיינונגען, ביאלאגישע
 אנדערע פאר פריער האט דא סיבות. ווירקנדיקע דארטן

 ניצחון־ דער צו דערלאנגט (1859) ן י וו ר א ד ז ל ר א ש ט
 דאט באשיידט אפקלויב׳טעאריע זיין דורך האט ער ;פאלמע
 דער פרן באשאפרנג", "ארגאנישער פון וועלטירעטעניש גרריסע

 לעבנס״פ$ר* אומצייליקע די פון אנטשטייונג נאטירלעכער דער
 האט אמת, אן וואם ארמוואבדלונג. פאמעלעכדיקע דורך מען
 (1309) ק ר א מ א ל גרויסער דער פריער יאר פרפציק מיט שרין

 טראנספ^ר* דערדאזיקער פון וועג דער אז דערקענט, געהאט
 ירושה• פון מיטווירקרנג קעגנזייטיקער דער אויף רוט מאציע
 גע" דעמ^לט נאך אים האט עס אבער צופ^הוגג; און דיקייט
 דער* געפעלט אים ס׳האט ארץ סעלעקציע־פרינציפ, דער פעלט

 דער פון מהות אמתן אין איינבליק טיפערער דער עיקדשט
 געורארן געווונען שפעטער ערשט איז וועלכער ציוויליזאציע.

קעמערל״טעאריע. דער און אנטוויקלונגס־געשיכטע דער דורך
 דערדא> פון רעזולטאטן אלנעמיינע די צונויפנעמענדיק
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 שטאפ״ דער אין געפיגענדיק וריסנשאפטן, אנדערע אין זיקער
 אײנהײמ• זײער צר שליסל דעם ארגאגיזמען די פון געשיכטע

 באגרינ־ דער צו געקומען מיר זענען ׳פארשטענדניש לעכער
 ביאלאגיע, מאניסטישער דערדאזיקער פון דונג

 אין פעסטצושטעלן (1866) געפרוװט כ׳האב פרינציפן װעמעס
 ״נאטירלעבע מיין )פארגל. מארפאלאגיע״ ״אלגעמײנער מײן

 דעד םין אנװענדוגג די אויפל.( ״טע11 באשאפונגס-געשיכטע,
 פי׳ דער פון פראגן אלגעמײנע די אױף אנטוױקלונגס-טעאריע

 די װעגן בוך מײן אין 1904 אין געפרװוט איך האב זיאלאגיע
ר". ע ד נ ו װ ־ ס נ עב

 מן בראש אנטראפאלאגיע. דער פרן פ$רשריטן .7
 אמתע די זיץ געװיסן א אין שטײט װיסנשאפטן אגדערע אלע

 שכלדיקע װירקלעך די מענטש, װעגן װיסנשאפט
 "מענטש, :חכמים אלטע פון װארט דאס אנטראפאלאגיע.

 : װארט בארימטע אגדערע ד$ס אוץ גופא״ ך י ז דערקען
 טון שױן זענען זאכך אלע די פון מאס די איז מענטש ״דער
 דאך און לעבן. אין אנגעװענדט און אנערקענט לאנג גאנץ
 — גענומען זין ברײטסטן אין — װיסנשאפט דידאזיקע האט

 דער פון קײטן די אין געשמאבט אנדערע אלע ורי לענגער
 דא־ פון טייל ערשטער דער אין אבערגלויבן. און טראדיציע

 ס׳ח$ט שפעט און לאגגזאם ווי געזען, מיר האבן װערק זיקן
 ארגאניזם. מענטשלעכן םון קענטעניש די אנטװיקלט ערשט זיך

 אנט־ איז עמבריאלאגיע די צווייגן, װיכטיקסטע אירע םון אײנע
געװען איז באגרינדער )איר 1828 יאר אין ערשט שטאנען

דא-־ צװײג װיכטיקע װײניקער נישט אנדערע, אן ;ר( ע ו א ב
נאך ן(. א װ ש דורך. )באגרינדעט 1838 יאר פון ערשט טירט

אלע פון ״פראגע די געװאדן געלײזט איז אגער שפעטעד
 ם א ט ש 9 ״א דעם מפוח רעטעניש געװאלטיקע דאס פראגעס״,

 אנגעװיזן 1809 שוין האט ק ר א מ א ל הגם מענטש״, פון
 געװען גורס און לײזונג ריכטיקער זײן צו װעג אײנציקן דעם
 דאך עס איז מאלפע״, דער פון מענטש םון אפשטאמונג ״די

 דיד$־ שפעטער יןןר 50 מיט ערשט ן ע נ י װ ר $ ד געלונגען

34*



 האט 1863 יאד אין ערשט און באגרינדן, צו באהויפטונג זיקע
 פוץ באווייזן וויכטיקסטע די צונויפגעשטעלט י ע ל ס ק א ה

 דער פאר "צייגנישן אפהאנדלונג זיין אין הנחה דערדאזיקער
 דער• האב גופא איך נאטור". דער אין מענטש פון שטעלונג

 ערשטץ דעם געמאכט 1874 ״אנטראפאגעניע״ מיין אין :אך
 גאנצע די צוזאמענהאנג היסטארישן אין ם$רצושטעלץ פרוור

 אין זיך האט מין אונזער וועלכע דורך אבות, פון ריי לאנגע
 דעם פון ארויסאנטוויקלט לאנגזאם יארן מילי^נען פיל פון משך

היות״קיניגרייך.



שלום׳באטראכטונג

 די דורך זיך האט וועלט־רעטענישן די פון צאל די
 נאמור־דערקענ־ אמתער דער פון פארשריטן פריער־דערמאנטע

 ;פארמינערט כסדר יארהונדערט טן49 פון משך אין טעניש
 אייגציק איין אויף געווארן צוריקגעפירט סוף־כל-סוף איז זי

 ב• ו ס דעם אויף אוניווערסאל־רעטעניש, אלצארומנעמענדיק
 אין אײגנטלעך דאס איז װאס־זשע סטאנץ-פראבלעם.

 דער וועלכעס וועלט־ווונדער, ריזיקע דאסדאזיקע תוך טיפסטן
 ר ו ט א נ אלם פארהערלעכט נאטורפארשער רעאליסטישער

 אלם — פילאזאף אידעאליסטישער דער או-ניווערס, אדער
 . אלם — מאמין פרומער דער קאסמ^ם, אדער ץ נ א ט ס ב ו ס

 באהויפטן, היינט מיר קענען צי ? ט א ג אדער וועלטגייסט
 קאסמ$־ מאדערנער אונזער פון פארשריטן ווונדערבארע די אז

 צו דערנענטערט אונז לכל-הפחות אדער געלייזט האט לאגיע
״סובסטאנץ-־פראבלעם״. דאזיקן פון לייזונג דער

 נא" פאלט שלוס־פראגע דערדאזיקער אויף ענטפער דער
 דעם אגטשפרעכנדיק פארשידנארטיק, זייער אויס טירלעך

 עמפירישער זיין און פילאזאף פרעגנדיקן פונט שטאנדפונקט
 לכתחילה דא זעמיר מיר וועלט. ווירקלעכער דער פון קענטעניש

 ׳ נאטור דער פון מהות אינערלעכער טיפסטער דער אז מודה,
 איז ער פרעמד ווי פרעמד, אזוי פונקט אפשר הייגט אונז איז

 פאר■ ן ע ל ק א ד ע פ מ ע און אגאקןסעמאנדערן געווען
יאר, 200 פאר ניוט^נען און שפינאזאן אי י$ר, 2400
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 אפילו מוזן מיר יא, יאר. 100 פאר ן ע ט ע נ אין ן ט נ א ק
 סוג" דער פון מהות אייגנטלעכער דערדאזיקער אז זיין, מודה

 רעטענישפו" און ווונדערבארער אלץ נאך אונז ווערט סטאגץ
 דערקענטעניש דער אין אדיין דרינגען מיר טיפער וואס לער,

 גרינט־ וו$ס ענעדגיע, און מאטעדיע דער אטריבוטן, אירע פון
 אוץ דצרשיינוגגס־פארמען אומצייליקע אירע פארשן מיר לעכער

 דערקענבארע די הינטער שטעקט עם וואס אנטוויקלונג. זייער
 מיר װײסן דאפ גופא״, ך י ז אין ך א ״ז אלם דערשיינונגען

 $ן איבערהויפט אונז גייט וואס אבער נישט. עד־היום באך
 בא• מיר וויבאלד גופא", זיך אין "זאך מיסטישע דידאזיקע

 מיר וויבאלד דערפארשונג, איר צו מיטלען קיין נישט זיצן
 ? נישט אדער עקזיסטירט זי צי קלאר, נישט צומאל ווייסן

 אי• גריבלען אומפרוכטבארע דאס איבערלאזן בכן לאמיר׳זשע
 און מעטאפיזיקער״ ״ריינע די פאר געשפענמט ד^זיקן בערן

 געװאלטיקע די מיט פיזיקער״ ״עכטע אלם פרייען זיך לאמיר
 נאטור־פי־ מ^ניסטישע אונזער וועלכע פארשריטן, ממשותדיקע

דערגרייכט. פאקטיש האט לאזאפיע
 אוץ פארשריטן אנדערע אלע איבער שטייגט דא און

 דאס יארהונדערט״ ״גרויסן פארגאנגענעם פון אנטדעקונגען
 "גרונט־ דאס ץ, ע ז ע ג ־ ץ ג א ט ס ב ו ס אלצארומנעמענדיקע

 שטאף". פון און קראפט דער פון דערהאלטוגג פון געזעץ
 אויטערגעווארפן אומעטום איז סובסטאנץ די אז פאקט, דער

 צו• עס שטעמפלט אומגעשטאלטונג, און באוועגונג אייביקער אן
 נאכ־ אנטוויקלוגגס־געזעץ. אוניווערסאל אלס גלייך
 נא- העכסטע דאסדאזיקע פעסטגעשטעלט שוין מ׳האט ודי דעם

 געזעצן, אנדערע אלע אונטערגעארדנט אים און סור־געזעץ
 וועגן איבערצייגונג די אויסבילדן געקאנט זיך ה^ט דאן ערשט

 דער און נאטור דער פון ט יי ה נ יי א אוניווערסאלער דער
 טובקעלן דעם פון נאטורגעזעצן. די פון גילטיקייט אייביקער

 קלארע דאס ארויסאנטוויקלט זיך האט ם ע ל ב א סובסטאבץ־פר
 מיר וועלכץ קאסמאס, כוץ מוניזם דער . ץ ע ז ע סובסטאנץ-ג

 גילטיקייט אויסנאמסלאזע די אוגז לערנט דערויף, באגרינדן
 או־ גאנצן אין געזעצף גרויסע אייזערנע ,אייביקע, די פון
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 גרוי״ דרײ די צוגלײך אבער ער פארניכטעט דערמיט ניװערס.
 פי־ דואליםטישער ביזאהעריקע דער פון צענטראל-דאגמעס סע

 פ־ץ אומשטערבלעכקײט די גאט, פערזעילעכן דעם לאזאפיע,
װילן. פון פרײהײט די און נשמה יער

 װעלט־רע- די װעגן אפהאנדלונג פארליגנדער דער אין
 מאניס- קאנסעקװענטן מײן באטאנט שארף איך האב טענישן

 צו היפוך דעם אובטערגעשטראכן קלאר און שטאנדפונקט טישן
 װעלט-אנשױובג. הערשגדיקער עד־הױם נאך דואליסטישער, דער
 מא־ אלע כמעט פון הסכמה דער אויף דערבײ מיך שטיץ איך

 נטיה די איבערהויפט במיצן װעלכע נאטורפארשער, דערנע
 פילאזאפי- באשטימטער א פון באקענטעניש דער צו מוט און

 מײנע מיט אפגעזעגענען זיך כ׳װעל אײדער איבערצײגוגג, שער
 דער- אז דערויף, $נװײזץ פונדעסטװעגן איך װיל לײענערס,
 קלארן אוץ קאנסעקװעבטן בא װערט היפוך שארפער דאזיקער
 אפילו קאן און געמילדערט, גראד געװיסן א צו ביז דענקען

 הארמאניע. געװונטשענער געװיסער א אין װארן געלײזט אויך
 גלײכמעסיקער בא דענקען, קאנסעקװענטן פולשטענדיק א בא

 ס- א ק ן צ נ א ג אויפץ פרינציפן העכסטע די פון אגװענדונג
 - גאטור אומאדגאנישער און ארגאגישער דער אויף — ס א מ

 װיטא־ פון פאנטעיזם, און טעיזם פון הפוכים די זיך נענטערן
 קאנ׳ באמת, אבער בארירונג. צו ביז כמעט מעכאניזם און ליזם

 דער י נאטור״דערשיינונג זעלטענע א בלייבט דענקען סעקווענט
 האבט רעכטער דער מיט וויל פילאזאפץ אלע פון רוב גרויסער
 מיט ן, ס י וו באגרינדעטע דערפארונג אויף ריינע, דאס אנכאפץ

 מיסטישן, דעם גלייכצייטיק ער זוכט אבער האנט לינקער דער
 זיך קאן ער וועלכן אן ,ן ב י ו ל ג געשטיצטן התגלות אויף
באגיין. נישט

 מיט ם ז י ל א ע ד י א פון וועלטבאנעם אלטער דער
 א אין פארזינקט דאגמעס אנטראפיסטישע און מיסטישע זיינע

 שטייגט חורבה׳פעלד ריזיקן דעמדאזיקן איבער אבער חורבה;
אל ע ר אוגזער פון נייע״זון די הערלעך און העכער אויף

רוונדערבארן דעם דערקענען אוגז לאזט וועלכער , ם ז י נ א ם
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 ריי* דעם אין פראכט. גאנצער זיין אין נאטור דער פון היכל
 בילדעט וועלכער שיינעם". און גוטן "אמתדיקץ, פון קולט נעם
 ע, י ג י רעל ר ע ש י ט ס י נ $ מ נייער אונזער פון קערן דעם

 אנטר^י פארלוירענע אלע פאר במקום רייכן א מיר געפינען
אומשטעדבלעבקײט. און פרייהייט אט, "ג פון אידעאלן •יסטישע
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