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Anul I

Aprilie 1938

No. 2

BORA
C VISCOLUL)
REVISTĂ LITERARĂ Şl ŞTIINŢIFICĂ
İRFAN FEUZI

Abonamente anual:

Director propr. şi red. responsabil

In ţara lei 2(i0, în străinătate lei 3ÜU

ZECE I^AIU
Peste câteva zile vom sărbători o zi solemrjă-, ziua
de 10 Maiu.
Zece Maiu e ziua de preamărire a neomului ro
mânesc; e ziua de glorie şi înălţare a poporului român.
In această zi memorabilă s'a îndeplinit visul, ce
de secole frământa acest popor.
Astăzi, hotarele României Mari se întind dela
Tisa la Nistru, Dunăre şi M. Neagră, pretutindeni
fâlfâie tricolorul nostru scump.
Musulmanii din Dobrogea iau parte din tot suf
letul la fericirile şi bucuriile patriei. Ei suni gata in
orice moment să-şi facă suprema datorie, atunci când
steagul îi va chema sub cutele sale glorioase.
Ne rugăm fierbinte Atot Puternicului Dumnezeu
pentru o cât mai deplină prosperitate a României, şi
dorim Augustului nostru suveran sănătate şi energie.
Trăiască M. S. Regele Car ol II, implantatorul
sentimentelor de uniune naţională in sufletele generaţtilor tinere şi proteguitorul culturii româneşti!
Trăiască armata ţării împreună cu bravii ei
comandanţi.
.BORA'
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închinare Eroilor Crimeei
Un neam se sbuciumă în nevoi, în chinurile devenire!, în
focul redeşteptării naţionale.
Trecutul de măriri şi eroism îi dă chezăşia victoriei finale,
încununarea sbuciumului de veacuri, răsplata jertfelor de sânge,
închinate pe altarul însângerat şi sfinţit al patriei.
Milioane de suflete cernite de eroi se profilează, ca o a.
meninţare pe orizontul trecutului, cerând dreptate. Un cor imens,
de aspre dojeni pornite de dincolo de pragul mormântului, tu
mult asurzitor şi totuşi neauzit de toţi, se ridică din atmosfera
încremenită a cimitirelor de eroi. către prezentul searbăd, cerând
dreptate pentru urmaşii lor. Urmaşi sărmani.,, sărmani în sărăcia
sensibilităţii lor, sărmani în neputinţa lor. Iubiţi croi, iubite şi ve
nerate suflete fără prihană, aţi îmbogăţit cu valori nepieritoare
patrimoniul de umanitate al neamului nostru.
Sfinţi sunteţi. — Oare zei?!
Cred într’un D-zeu. după cum cred şi în voi. Prin voi ador
trecutul, prin voi am viziunea plină de măreţe realizări a viitoru
lui. Prin sacrificiul vostru scump aţi forţat poarta istoriei şi aţi
deschis decoruri de vis şi nădejdi, pentru neamul nostru desnădăjduit.
2() Noembrie 1917 clipă de legătură indisolubilă între transcedenţă şi fiinţa spirituală a unui neam; clipa deschiderii cerului,
a liberării, a binecuvântării de D-zeu a Crimeei. Voi aţi fost,
iubiţi eroi, elementele acestei uniri a patriei noastre cu D-zeu.
Voi aţi fost interpreţii unui neam văduvit de dreptatea sa de
veacuri, şi aţi săpat prin vitejia voastră şi aţi înscris cu litere
de sânge, pe răbojul istoriei, dreptatea neamului.
Glia străbună, păstrătoarea măreţelor vest’gii ale tiecutului^
v'a primit şi pe voi în sânu-i cald de mamă, inteiigrându-vă în
marea falangă a eroil(*r neamului. Aţi impregnat cu sfântul nostru
sânge, fărâmă cu fărâmă, din ţărâna patriei.
In primăveri duioase, în dimineţde înrourate, apareţi în mii
de culori pe pajiştile patriei, In mireasma florilor, în cântecele
păsărelelor şi în tot ce face podoaba patriei, 'găsim împregn^tă
esenţa voastră divină.
Voi aţi trăit eri, trăiţi şi astăzi şi veţi trăi deapururi,
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Pietrele roase ale mormintelor voastre sunt altare sacre, ce
vor vorbi veacurilor de credinţa şi jertfa voastrâ, ln.5ufletele ge
neraţiilor ce se vor succeda secole dearândul. veţi trăi ca o făc
lie nestinsă, făclia credinţei în destinul neamului, Noi vlăstarele
tinere ale acelui neam, încununat cu cununa de spini al [^marti
rajului şi în acelaş timp al gloriei nepieritoare, prin sacrificiul
vostru, jurăm că ne vom închina credinţei voastre.
Dormiţi, liniştit, somnul de veci, suflete curate, ce-aţi năzuit
către ce-l mai sfânt ideal al omului: idealul libertăţii naţionale,
Eiub Musa

Poporul Turco-Tătar
ca factor civilizator în siid-esful european
Articolul de faţă are menirea de a pune într'o lumină cu
totul nouă poporul tiirco-tătar, în jurul căruia se creiaseră diferite
legende din cele mai fantastice, conţinând neadevăruri, diametral
opuse raţiunii logice.
Astfel, în toate manualele de istorie universală, ei sunt cu
noscuţi sub numele de „ultimii barbari- cari invadează Europa.
Această calificare prezintă un adevăr şi un neadevăr. Să
analizăm fiecare în parte.
Europa era slăbită şi adânc sdruncinată după cruciade. To
atunci începe rivalitatea dintre papi şi împăraţi, ceartă ce contribue mult la dezechilibrul intern al statelor apusene. Nici starea
statelor răsăritene nu era mai bună, ele fiind, în cea mai mare
parte, de curând întemeiate.
Turco-Tătarii, profitând de excepţionala împrejurare ce li
se oferea atacă Europa din răsărit şi sud-est.
In anul 1223 la Kaika tătarii, conduşi de faimosul cuceritor
Genghis-Khan, zdrobesc forţele ruseşti, supunându-le ş\ interneiând, ceva mai târziu, Khanatul Hoardei de Aur fAItm Orduj,
cu centrul la Saray, la gura fluviului Volga,
In 1240 Tătarii, sub condjcerea lui Batu«Khan, şeful Hoardei
de Aur, fac o uriaşâ expediţe în apusul Europei, ajungând până

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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în Italia şi Germania.
Concomitent cu înaintarea Tătarilor, Turcii, fraţii lor, fac
mari progrese, apropiindu-se cu paşi repezi de Imperiul Bizantin.
In 1306 Soliman cucereşte Oaiipoli, punând piciorul în Eu
ropa pentru totdeauna.
Începând cu această dată Turcii sunt într’o continuă expan
siune teritorială, supunând rând pe rând statele din Balcani şi reu
şind să-şi creeze unul din cele mai puternice imperii ce. au exis
tat vre'odatâ.
Până aici istoria este de o perfectă obiectivitate. Dar, aceste
lămuriri sunt însoţite de cuvintele «ultimii barbari», afirmare ce
constitue un neadevăr monstruos, o expresie pâtirnaşâ a unei răz
bunări postume, care nu cadrează cu spiritul secolului în care trăim.
Dacă acest calificativ ar fi adecuat poporului turco-tătar. cu
atât mai mult, s’ar pot.nvi la caracterizarea unor state moderne
cari, într'un mod neomenos, exploatează pe seama lor bogăţiile a
nenumărate ţ^ripecare, cu un cuvânt pompuos le numesc colonii^
Ce motive pot invoca Anglia, Franţa, Belgia etc. pentru a-şi
scuza actele lor oneroase, cari apasă greu pe umerii popoarelor
băştinaşe ce sunt ţinute înîr’u atare stare de inferioritate socială,
intelectuală şi economică, încât au ajuns într’o stare de complec
tă imbecilizare animalică, pierzându-şi cu totul acea scânteie di
vină, pe care o are orice om conştient de sine ?
Poate, susnumiteie state vor arăta ca una din cauzele ce
le-a determinat să săvârşească astfel de fapte, supra populaţiunea.
Da de unde! Anglia şi Belgia pot foarte bine face faţă necesită
ţilor cu cele aflate în interiorul graniţelor lor. Iar, Franţa poate
hrăni cu destulă uşurinţă o populaţie de dcuă ori mai numeroasă
dacă nu mai mult.::
Nici lipsa de materii prime nu justifică crearea şi existenţa
coloniilor. Dacă un stat duce lipsă de anumiţi factori absolut necesari industriei, iTau decât să şi-i procure pe calea paşnicelor
tratate comerciale.
Sunt o mulţ me de ţări eminamente industriale ca Cehoslo
vacia, Elveţia, Germania, cari trăesc destul de mulţumitor în con
diţiile oferite de relieful lor geografic, fără a avea orgoliul de a
poseda imense imperii coloniale.
Poate mi se va obiecta că statele mietropole au introdus ci
vilizaţia şi cultura europennă în ţările supuse lor şi că oopoarele
care le locuiesc, sunt fericiţi şi mulţumiţi de viaţa lor şi iTau

nimic de cerut.
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Neadevăruri! Neadevăruri!... In India din cauza marei den
sităţi a populaţiei, foametea nu este ceva necunoscut şi nenatural.
In timp ce milioane de suflete omeneşti sunt nevoite să ex
pire, secerate de această groaznică calamitate, m'i de vapoare
încărcate cu grâne pleacă din Bombay, Madras, Calcula, având
ca destinaţie Anglia.
Ce tristă ironie a soartei/ Tocmai naţiunile care-şi afişează
la orice împrejurare iubirea de oameni, s’ajungă călăii celor slabi,
lipsiţi de mijloace perfecţionate de a-şi ucide semenii.
Revoluţiile, ce isbucnesc deseori în colonii sunt probe evi
dente, că populaţia băştinaşă nu agreează pe stăpânitorii lor, cari
i-au adus într’o astfel de stare. încât viaţa, în condiţii normale
de existenţă, a devenit de mu t o imposibilitate.
Anul trecut, o răscoala de mari proporţii, făcută de hinduşi
împotriva tiraniei britanice, a fost înăbuşită în sângele celor ce
aspirau la libertatea patriei lor.
Marile cotidiane anunţă zilnic, cu litere de o şchioapă, cioc
nirile dintre arabi şi trupele engleze din Palestina.
In Tunis se produc dese turburări provocate de membri
partidelor naţionaliste, ce au luat fiinţă pentru înlăturarea protec
toratului francez.
Acestea sunt dovezi vădite că popoarele supuse s’au trezit
din somnul. în care Ie cufundaseră stupefiantele stăpânitorilor şi
ilustrează minunat principiul că .orice acţiune are şi o reacţiune"
Cu cât împilarea este mai pronunţată, cu atât reacţiunea este mai
energică şi imediată.
După ce am expus aceste fapte, privite sub un unghiu in
variabil şi ţinând seamă că aceste lucruri se petrec în secolul al
douăzecilea, veacul drepturilor popoarelor, am fi înclinaţi să ju
decăm aceste naţiuni dominante într’un mod aspru, condamnându-le.
Dar, banul simţ ne obligă să nu ne pripim niciodată cu
părerile noastre, până ce chestiunea n’a fost studiată în ' toate amănuntele ei şi clarificată complect, altfel vom comite greşeli re
gretabile, de multe ori, ireparabile.
In cazul poporului turco-tătar, unii istorici au comis j mare
greşeală, mărginindu-se să reproducă o serie de evenimente, de
naturate în mare parte şi grăbindu-se să afirme că acest neam
face parte din tagma barbarilor d stmgători.
Timpul hegemoniei lor. când sclavia era considerată ca ceva
natural, atunci când euroDeiiii civilizaţi fsic> ca Spaniolii conduşi

de Fernando Cortez, Aimagro şi P.zzaro au distrus înfloritoarele
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civilizaţii ale Mexicanilor şi Incaşilor, omorând pe Montezuma şi
Apatapaliba regii ţinuturilor cucerite prin foc şi sabie, şi mai
târziu practicând acel detestabil comrrţ de Negri, este o scuză
puternică pentru faptele imputate Turco-Tătarilor şi micşorează
enorm culpabilitatea lor.
Turcii nu pot fi integraţi în rândul barbarilor, căci prin mi
nunata lor administraţie şi acel admirabil simţ de organizare a re
giunilor supuse, au jucat un rol primordial în opera de civilizare
a Balcanilor.
Mî veţi întreba cum şi ce fel s’a manifestat acea acţiune
binefăcătoare, de care e vorba în aceste rânduri.
Mă voi osteni să vă dau pe scurt o lămurire deplină în această privinţă.
Turcii, cucerind statele balcanice şi înglobându-le într’un
vast imperiu, au pus capăt luptelor dintre ele, lupte ce numai
prosperitatea acelor ţărişoare nu aduceau.
Popoarele din Imperiul Otoman trăind înti’o linişte relativă,
deoarece creştinii se bucurau de favoarea, că nu erau obligaţi să
satisfacă serviciul militar, era şi natural ca toate ramurile activi
tăţii omeneşti să ia un mare avânt.
Turcii n’au împiedicat nici un moment pe supuşii lor dela
desvoltarea culturaiâ în spiritul religiei şi naţionalităţii lor.
Ca dovadă avem sutele de biserici şi mănăstiri ortodoxe
din Balcani, în frunte cu celebrul munte Athos, considerat ca loc
sfânt de către creştinii din imperiu.
Ba, mai târziu, s’au înfiinţat, chiar şi înalte academii, unde
se învăţa ştiinţele superioare în limba greacă.
In* Moldova şi Ţara Românească au existat asemenea şcoli,
la care urmau şi fii de boeri români.
Grecii, cei mai culţi dintre supuşii creştini, au avut situaţiuni extraordinar de favorabile pe lângă Poartă. Apoi răscoalele
lor arată, că ei aveau o conştiinţă naţională desvoltată, fapt ce
implică automat o intensă educaţie prin cultură.
Turcii, pentru satisfacerea trebuinţelor lor strategice cât şi
pentru ameliorarea vieţii în imperiu au început o uriaşă operă
constructivă în Balcani, operă ce nu-şi găseşte ter
men de comparaţie decât în cea făcută de Romani.
Cei puşi în fruntia statului au întreprins construirea şose
lelor, de o soliditate neobişnuită, deoarece multe din ele sunt în
uz şi astăzi, în lipsa altor mijloace de comunicaţie.
Aceste drumuri, deşi puţine la număr, peninsula fiind foarte
accidentată, prezentau, totuşi, o mare importanţă economică,
prin faptul că puneau centrele comerciale in legătură directă.
Balcanii iac şi astăzi trecerea dela orientul aprepiat» către
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ţările Europei apusene. Acum câteva secole, posibilităţile de
locomoţiune fiind reduse şi neperfccţionate, singura cale ieftină
şi rapidă, trecând pe aici, înţelegem covârşitorul rol jucat de
aceste drumuri, în relaţiunile imperiului cu occidentul.
Grecii, cari s’au dovedit oameni'practici. au înţeles îndată
faptul acesta şi profitând dc situaţia ţării, favorabilă comerţu
lui, s'au îmbogăţit enorm, putând susţine, mai târziu, mişcarea
lor pentru autonomie.
In oraşe s'au construit numeroase bâi publice, sistematice,
asemănătoare fermelor romane, oferind populaţiei, un mijloc
comod de a-şi ţine corpul într'o curăţenie permanentă.
Aceste băi sc văd şi astăzi în unele state balcanice, lo
cuite de un număr considerabil dc mahomedani.
Problema aprovizionării cu apă, foarte însemnată şi dc
prim ordin în Balcani, Turcii au rezolvat-o într'un chip fericit,
prin acele admirabile aquaducte, de o trăinicie ce întrece orice
imaginaţie.
Greutăţi imense au trebuit să fie învinse pentru a pune
la dispoziţia populaţiei acest element absolut necesar vieţii ;
apa. Rezultatele acestori eforturi uriaşe sunt acele minunate
cişmele, din care curge năvalnic seva dătătoare de energie vitală.
In ceiace priveşte arhitectura şi sculptura, turcii au ex
celat prio clădirea moscheelor şi a palatelor, cari prin armo
nioasele lor proporţii, constitue adevărate bijuterii, făurite dc
mâini măestrite.
Nu trebua să uităm şi minunata lor industrie orientală,
căreia, multe secole, occidentul i-a rămas tributar. Covoarele
şi ţesăturile turceşti sunt vestite prin fineţea şj gustul execuţiei
lor. şi ocupă în muzee locurile de onoare, atrăgând admiraţia
vizitatorilor dela prima privire.
Rolul Turcilor în Balcani I-au jucat fraţii lor, Tătarii, în
Europa răsăriteană.
Pentru a ilustra civilizaţia lor, n'aşi face altceva, decât
să repet cele ce-am spus, mai sus. cu privire la Turci.
Totuşi ţiu să accentuez, că Kirimul a fost un centru în
semnat de cultură, deoarece hanii aveau la curtea lor artişti,
cari erau însărcinaţi cu misiunea de a înfrumuseţa capitala cu
opere de artă sau de a transpune în versuri nemuritoare, fap
tele eroice ale protcctortlor lor.
Din cele arătate mai sus iese puternic în evidenţă covârşilerul
rol pe care I-au jucat Turco-Tătarii în opera de civilizare a
sud-estului european.
Bazaţi pe aceste constatări juste, suntem în drept să afir
măm că poporul Turco-Tătar nu poate fi considerat ca barbar,
fiindcă prin activitatea sa constructivă a adus un aport de ne
tăgăduit culturii şi civi’izaţiei universale.
Dar, vom mai reveni asupra acestei chestiuni.
irfan FEUZl
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Arkadaşlar çiğitler bugün bizntn
Bizmen birge a kızlar kemde s iznin
En birinci borcimiz cigil bölmek
Ooyemîz'çun can kıyıp kanbolmak

4l

Tufeklernin,
Kizıl kantar
loksa bizge
loksa kulluk
î ,

lop lamın aiilaoni
suh^go katilgani
bir oğul boltnad mi?
kunleri lolmadınu?

Cani dünya, cani gun, knikia cani,
lariklandi kortaygan şarkinin fani
Coş curekler bizlerge; ..Aydınız di
lukladınız, yanlış gun soydinizdi
Tüfek, kHap fuşmesın kolunıızdon
Sıznı kimse kaytarmaz cohnızdon
Turlu maska kigenni, aidmız di
Koz yaşlorga al kanın kaimiz di
Gayen i çan kan akız, zaman Caşı
Kandır oknın yıkılmaz temel lası
Hainlernı koyrup, soymak kerek
Curteben yıkıp neslim coimck kerek

h.

Aramızda hainler kalmagan son
Halk işine h 'ç ayak çılmagon son
Kol tutuşup, bırlıgiDt ketiniz, di
Mazîup şarknı sız azot eliniz dd'
— Mtna bıznın borcumuz işte caşlar,
Buğun endi işlemi eski başirr,
Canıhkka Tatarnı tartmak kerek.
Aramızda çiğitler arimok ker^ k.
— Korkaklardan sıramız temiz bolsun,
Korkak uy de olursun semiz holsün^
Biz onlardan aynhp kelmeiimız
Cıgifiiknı şoy ispat etmelimiz
— Barsın olsun kaş milion kansız insan
Mezar bolsun ortalık, cansız insan
Tek bir tuguij bin kere ölmebmiz
Bin ölümle cannı bin bölmelimiz
— Diplomatlar toktanız sîzler endi,
Sızge ye sır iugulmız bizler endi
Felsefenin, dünyanın, coyacokrnız
Aorupanın itlerin soyocakmız.
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Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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•j

— Bora

•

^*«1 ,

^\

' ....

£İ / jijjl

f^vli 5 4:^lî f

j} ^ ţ|

f>i!f ^

^

j-i.^»A:J <>U I .}iy j ,JU jX4-

^Ifli . jjj^J

idJ^ji jr.. ^Mjl

iib!;!i cy^Stl j

^jy 3

4------

'

•

f j)yMiJt\

i^S^xV ^ ^Li
®iA«*îil i

3
3l •

^^ 3J Jl

• J^3

^

^3\

j>i<?><^ • :>

;j < jj-rfjîj». 1#^»

*A««)3 j, li'-i’jji j

4^/tff iJ^iţî j rfw^ţfţ;

bj^3^ f 5^J^/ Ăy

iiy^sj.;l

J />

ijfJ ^!ji s boy 0>Vl

tff 1^»^

ib^jl ţlfĂli] ç,m\j\

j*i 4r^Jj

•

^! J

(gjji

j} » J^l*^,!f (i’^iî^

/i

3

^ÎAaUavIaÎ ^1& ^jV

i

x£l;<i^i

UU AaİIa^İİİ

•

j3t^4'i

'^î*^

ij' j\ * 5#y»j

A.*\li^!i> •

Aţ®«.f»^« AaUaIİİJ
•Â<^f9i

• jJk!ţ>A«îj^

O^y c^ljb

^.Aţ*

/U

.yjVjl

i^L^SUl

|j»b (âaUl-A ^ îjiM o^lfe* I
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