Despre anarhie vom lămuri numai că noi suntem încredințați că autoritatea este una
din piedicile cele mai mari la dezvoltarea omenirii și că toate formele de stat sunt rele,
începând de la monarhia cea mai absolută, până la republica radicală sau chiar până la
„statul popular” al socialiș lor eta ș . Societatea viitoare se va cârmui singură și toate
lucrurile se vor regla prin bună înțelegere și fără de stăpâni.
Un socialist anarhist, Iași, 1883

EVENIMENTE ȘI CONCERTE MIȘTEAUX
După doi ani de întrerupere
din cauza pandemiei, cea de-a
14-a ediție a Târgului Anarhist de
Carte din Balcani (Balkan Anarchist
Bookfair) va avea loc anul acesta la
Cluj/Kolozsvár, în România, între 24
și 26 iunie.
Evenimentul reunește în ﬁecare an grupuri și persoane ac ve
în scena anarhistă/autonomă/
an -autoritară din Balcani, dar și
tovarășe și tovarăși din alte regiuni.
Scopul târgului nu este doar
acela de a crea un spațiu pentru
răspândirea materialelor publicate
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de editurile auto–organizate sau
alte colec ve, ci și de a conecta
iniția ve și de a încuraja dezbaterile despre problemele comune cu
care ne confruntăm în contextele
noastre locale.
Din 2003 și până acum TAB
/ BAB a avut loc prin implicarea
tuturor celor care par cipă, într-un
mod auto-organizat.
Pentru mai multe informații,
intră aici:
h ps://bab14.blackblogs.org/

Dat ﬁind faptul că este un #0, un test, orice feedback este binevenit. Nu există adresă de mail sau
număr de telefon, așa că spune ce crezi despre ce ai văzut persoanei care ți-a dat foile astea,
poate-poate ajunge informația la urechile potrivite. Sau poate scri un mesaj pe insta la /grecucd

2 | Editorial #0
2 | Care suntem în LBRTRLBRȚT?
3 | An -militarism și dublul standard
4-5 | DOSĂREL | Cu ce se mâncă „ideologia dominantă”?
6 | Grupuri și proiecte
6 | Glumița lunii mar e
7 | Pagina de istorie
8 | Evenimente și concerte viitoare mișteaux
1

EDITORIAL
LBRTRLBRȚT este
a) o foaie A3
b) două foi A4.
Diriguită de către Ganait Mávro și
Scuﬁța Neagră, netrecută prin niciun
ﬁltru de corectare, cu atât mai mult un
Ochi-al-lui-Sauron ﬁnal, LBRTRLBRȚT
probabil se vrea să ﬁe o foaie/două
foi care include mai multe direcții, de
la ches uni serioase la ceva bășcălie,
idei, păreri, opinii, promovări și ceva
artă.

PAGINA DE ISTORIE
În principiu centrată pe Cluj, dar
nu musai. Și formatul este inspirat din
Creiereală, o revistă care a apărut în
câteva numere prin 2014, și avea ceva
treabă cu muncitorimea.
Vedem la #1 dacă se schimbă ceva,
căci acest #0 este doar de test. Ideal
să apară lunar și într-un număr cât
mai mare, toate astea vor depinde
numai și numai de capitalul simbolic
pe care și-l poate lua asupra-și însăși
echipa LBRTRLBRȚT.

CARE SUNTEM ÎN LBRTRLBRȚT?

2

Ganait Mávro,
diriguitor, opinist,
părerist, raționalizează
mult și stângist.

Scuﬁța Neagră,
diriguitoare, opinistă,
păreristă, nu-i place
pozi vitatea toxică și
psiho. cogni.

Oma Omi ș e
poveș și istorisiri,
citește și se folosește de
cunoș nțele ei pentru a
educa masele.

Moș Trecut o
ajută pe Oma Omi,
spunându-și partea lui de
cunoș nțe, sperând că
vor ﬁ de folos generațiilor
viitoare.

Rilă Iepurilă,
înmulțitorul de cuvinte,
face ca textele scurte să
ﬁe mai lungi și să ocupe
spațiile goale.

Rila Reporterila,
omul nostru de
încredere, întotdeauna
pe teren, niciodată la
lucru. I se mai spune
Bob Black.

Bună ziua. Bine v-am găsit la primul
text din rubrica de istorie. De curând,
printre dosare și cărți vechi și caiete
cu praf, am regăsit o scurtă poveste
din istoria mai recentă a anarhismului:
momentul în care Csipike s-a decepționat peste măsură. Iar povestea sună așa:
Într-o zi minunată de vară, prietenul
nostru Csipike se simțea mâhnit și
supărat. Avea dubii privind munca
revoluționară pe care o făcea, și așa
de mult și-a tot bătut capul, până
când, subit, a simțit că totul este fără
rost. Așa că, pentru ca acest sen ment
contra-revoluționar să nu se răspândească, de-ndată i-a trimis un mesaj
urgent tovarășei lui, Emma Goldman.
Aceasta, ci nd dras cele îndoieli sociale ale lui Csipike, a zburat în grabă, să
ajungă la acesta și să-l ajute să regăsească calea cea justă!
— Emma, întrebă Csipike, cum este
posibil ca proletariatul să nu-și dea
seama de faptul că este exploatat nici
atunci când îi ajunge cuțitul la os?

Pe Csipike foarte multă îl cunoaște.
Nu are nevoie de introducere, căci a
fost ci t până și de către cei mai neri.
Iar un răspuns clar decepției sale
față de clasa muncitoare au încercat
foarte multe persoane să ofere. Nu
putem decât să vă spunem, pe scurt,
cine a fost Emma Goldman (27 iunie
1869 - 14 mai 1940):
Nu se poate spune despre prea
mulți gânditori sau gânditoare, ac viș
sau ac viste că ar ﬁ avut o inﬂuență atât
de durabilă asupra teoriilor și prac cilor anarhiste, libertare, sau feministe
precum Emma Goldman. „Red Emma”,
după cum o alintau miile de tovarăși
și admiratori, sau „Înalta Preoteasă a
Anarhiei, cea ale cărei discursuri au
dus la asasinarea președintelui american” după cum o acuzau detractorii,
inﬂuența sa a fost una imensă, iar
ac vitatea sa s-a în ns peste mai bine
de o jumătate de secol. Din Lituania și
până în Americi, apoi în URSS, Anglia
și Canada, Emma Goldman a promovat
lupta împotriva autorității și inegalității sociale sub orice formă sau nume ar
apărea acestea, ﬁind una dintre cele
mai importante militante ale feminismului anarhist.
Puteți să găsiți texte traduse în
limba română la colec vul editorial
Pagini Libere sau pe blogul Râvna.
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ANTI-MILITARISM ȘI DUBLUL STANDARD

GRUPURI ȘI PROIECTE
Una din ches unile centrale pe
care dorim să le facem în cadrul
acestor foi, este să vă prezentăm, pe
scurt, și fel și fel de grupuri și proiecte
care pot ﬁ găsite în, sau și în Cluj. Așa
că am rugat-o pe Rila Reporterila să
ia la pas străzile Orașului Comoară
și să găsească adevăratele comori.
Plimbându-se agale, după ce a mâncat un falafel de la sirianu, s-a împiedicat de una din dalele nou puse
(prost) și a dat cu capul de o țeavă
ru eră. Înjurând de numa-numa, i-a
sărit în ochi un s cker, pe care apar
ceva ﬂori, cleș , cifre și numere, precum și cuvântul ”anarhiva”.

Rila, ﬁind o adevărată repor la, a
intrat de-ndată pe internet ș-a căutat
după această anarhivă. Și ne-a trimis
următoarele 3 SMS-uri:
Găsit cv grup de anarhiș care arhivează
tot felul de ches i din RO. Pare mijto,
intrat la ei p site și și insta, am aﬂat
multe ches i noi despre anarhismu din
RO, din foarte trecut și ceva mai prezent.
Merită să intrați și voi, îs tot felu de zine
și cărți și aﬁșe ș-or urcat și cv album cu
muzică pe yt, cv poli cal manele cântat
la berlin.
La ei pe insta și găseș postări scrise
cu cap, despre x și y om sau grup sau
ziar sau wtvr. Serios, merită intrat pe
anarhiva.com. Io merg să beau o bere,
veniț ș voi?

GLUMIȚA LUNII MARTIE

Momentul ăla când tu și prietenul tău cel mai bun ș ți cu maximă cer tudine că vă
aﬂați în ul ma etapă a crizei capitaliste, ceea ce înseamnă că muncitorii și muncitoarele din toate țările se vor uni, iar Comunismul non-sta st, ca atare, va birui.
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În perioada asta suntem cu toatele
prinse în evenimentele care se petrec
la câteva sute de kilometri de orașul în
care ne trăim viețile cu greu. Războiul
din Ucraina este un eveniment foarte
trist, iar ceea ce trebuie să facem cu
toții este să găsim feluri prin care
putem să ajutăm oamenii care au
de suferit din cauza asta. În primul
rând, pe aceia care au fugit din calea
războiului, precum și pe aceia care au
ales să stea sau nu au posibilitatea de
a pleca (precum bărbații). Dar și pe
aceia care protestează împotriva războiului și sunt pedepsiți pentru asta.
Să ieșim din gândirea aceasta
dihotomică în care trebuie să alegem
o tabără. Căci trebuie să ﬁm cu toții
an -militariș , când e vorba de război, și pe cât de solidari și centrați pe
ajutorul reciproc cu lumea care are de
suferit.
Ne bucură enorm ajutorul pe
care-l oferă foarte multe persoane

din societatea românească persoanelor care au ales să plece din Ucraina.
Ajutorul în alimente, loc de cazare,
transport, sunt lucruri demne de respect și ne dorim ca aceste lucruri să
con nue și pe viitor, să se împregneze
în „natura umană”. Dar în tot acest
mp să nu uităm de persoanele care
fug de ani de zile din calea altor războaie, iar în loc să primească acest
ajutor nediscriminatoriu, sunt discriminați. Din cauza religiei, culorii pielii,
orientării sexuale etc., adevărul trist
care se conturează acuma este dublul
standard al multor oameni: faptul
că-și oferă sprijinul necondiționat pe
baza unor criterii de etnie, culoare
a pielii, religie, decât să ofere acest
lucru oricui suferă.
Trebuie să ﬁm an -militariș și
an -militariste și să ajutăm pe oricine
are nevoie de ajutorul nostru, fără discriminare! Deoarece suntem cu toții
oameni diferiți, dar egali!

... Dacă voim ca crimele războiului să ia
sfârșit, atunci să refuzăm de-a mai ﬁ mult
mp vic mele și complicii stăpânitorilor!
Atâta mp cât religia imbecilă a Patriei
ne va stăpâni, vom ﬁ robii lor, vom ﬁ carnea lor de tun. Destul cu atâtea crime,
absurdități și netrebnicii! E mpul de-a
sfârși odată cu această sinistră comedie
ce de atât amar de vreme se tot joacă pe
spinarea noastră. Când ni se va tot cânta
că „Patria cere, Patria vrea” să închidem
odată pentru totdeauna gura șarlatanilor
cu: „Patria suntem noi muncitorii, producătorii întregii bogății sociale și numai noi
ș m mai bine ca oricine ceea ce trebuie de
făcut!”
Apărarea națională nu poate ﬁ luată în
seamă, căci nu e apărare națională, ci

apărarea intereselor celor bogați, celor
puțini contra celor săraci, a celor mulți.
Ca să putem înscăuna pacea, ca să ne
putem emancipa de servitutea militară, nu
trebuie să ne sprijinim decât pe noi înșine.
Și pentru asta nu e decât un singur mijloc
eﬁcace: să refuzăm de-a ne mai supune!
Atâta mp cât vom con nua de-a ﬁ docili,
atâta mp cât vom avea netrebnicia de-a
le servi de carne de tun, tunul va bubui. Să
refuzăm acest lucru și tunul va tace.
Dezarmarea visată de paciﬁș nu se poate
înfăptui decât prin voințele noastre să
dezarmăm noi înșine.
RĂZBOI RĂZBOIULUI!
Cercul „Propaganda Sindicalistă” din
Ploieș (1912)
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CU CE SE MÂNCĂ „IDEOLOGIA DOMINANTĂ”?
Ideologia dominantă ne înconjoară. Este peste tot. Este cea care
crează majoritatea realităților pe care
le trăim zi de zi. Al el n-ar mai ﬁ „cea
dominantă”. Pentru a aﬂa cu ce se
mănâncă această ideologie, Scuﬁța
Neagră și Ganait Mávro au fost treziți
în miez de noapte și puși să discute.
Scuﬁța Neagră: Uhm, stai așa, că
abia m-am trezit.
Ganait Mávro: Măcar putem să
bem o apă, ceva? Mă simt dezhidratat. Nu? Musai să vorbim despre asta?
Pﬀ, OK.
S.N.: Da, deci, eu când aud despre
ideologie dominantă mă gândesc la
acea ideologie care crează și menține
statu quo-ul. Acel lucru care foarte
rar este pus sub semnul întrebării.
Majoritatea lucrurilor pe care le
facem de când ne trezim și până ne
punem să dormim la loc, și orice altceva se petrece ﬁe că existăm sau nu.
Sună înfricoșător, sau, nu ș u, na, dar
mie asta-mi vine prima oară în cap.
G.M.: Da, sunt de acord cu Scuﬁța
Neagră. Și aș da un exemplu ca să-i
susțin ideea, că zicea de trezitul de
dimineață. Ideologia dominantă este
ideea că eu, tu și toată lumea trebuie
să se trezească dis de dimineață ca să
meargă la un loc de muncă pe care,
cei mai mulți dintre noi, nu-l suportă.
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Că trebuie să ne ne pregă m pentru
acel loc de muncă și să mergem cu
mașina personală, într-un spațiu care
are un singur scop: acela de a crea
mediul „propice” producției de servicii și bani. Bani care nu-ți revin ție pe
loc, ci merg undeva sus pe scara ierarhică. Și după ce zeci și sute de oameni
lucrează 8-10 ore, zilnic, și cuiva, sau
la ceva, revin can tăți imense de
bani, ca urmare a muncii depuse de
către ne, la un moment dat, o dată
pe lună, îți revine o porțiune super
mică din banii produși de ne, cu care
trebuie să te descurci. Ideea asta că
singurul scop al muncii este acela de
a produce valoare, bani, în mp ce tu
nu ai pic de valoare în tot acest proces
e parte din ideologia dominantă.
S.N.: Iar pe lângă munca asta
de care zice Ganait, mai e cealaltă
muncă, cea neplă tă, care și ea face
parte din ideologia dominantă. Aceea
că femeile trebuie să depună muncă în
con nuare, după 8-10 ore de muncit
la patron, în casă. Să facă curățenie, să
gătească pentru familie și pentru sine,
să facă cumpărături și să aibe grijă de
sănătatea ﬁzică și mentală a familiei.
Iar munca asta nu este plă tă deloc, și
nu ar ﬁ o problemă dacă toată familia
ar par cipa la ea, căci ar ﬁ mai puțină
dar… ideologia dominantă spune că

munca asta este o muncă a femeilor.
Bărbații și copiii (mai ales băieții) nu
trebuie să facă asta, ci se pot relaxa
în acel mp. Iar dacă familia are bani
și își permite, vor angaja o bonă sau o
menajeră pe un salar mizerabil, care
va trebui să facă munca asta în locul
celor doi soți: să curețe gospodăria,
să gătească, să crească copiii. Și cine
nu-și permite, vor cere ajutorul bunicelor sau altor rude.
G.M.: Total de acord cu Scuﬁța. În
alt sens, ideologie dominantă este și
aceea de cum percepem pe ceilalți
oameni. Cum se crează legăturile.
Scuﬁța a arătat deja că există diferențe între a ﬁ o femeie și un bărbat în
cadrul unei gospodării. Dar diferențe
există și între alte grupuri de oameni.
Precum oameni cu o culoare a pielii
diferită. Sau etnie diferită, dar care
provin din regiuni ale globului care
au fost supuse pe vremuri diferitelor
forme de imperialism. Ceva în genul:
dacă nu eș x sau y culoare, eș diferit și nu eș la fel de bun/ă ca și noi.
Iar asta crează contextul ca niște fraieri care s-au născut „unde trebuia”
să aibe puteri imense față de diferite
regiuni și oamenii care le populează.
De asta sunt diferențe de salarii, de
asta în unele regiuni ale lumii încă
există sclavie. Sau țări care au impresia că pot ocupa alte țări când li se
scoală lor. Sau unele (doar câteva) țări

care dețin mai mult de jumătate din
bogățiile lumii. Sau țări unde se poate
muri de la boli care au fost eradicate
din cele puține țări care dețin aproape
totul.
S.N.: Ideologia dominantă, ca să
sumarizez, că aș vrea să mă pun la
loc în pat, este acea ideologie care, în
loc să ajute pe toată lumea, să ofere
sănătate și educație gratuită pentru
toți și toate, căci, nu? La urma urmei
este dominantă, adică este peste tot.
Dar în loc să facă asta, decide că un
număr mic de oameni care au anumite speciﬁcații ale corpului merită
totul în detrimentul întregii lumi. Să
nu mai vorbim și de cum se comportă
oamenii ăș a cu natura și cu tot ceea
ce este viu. Exploatează tot ce mișcă,
sau nu.
G.M.: Da, ideologia dominantă trebuie distrusă. Trebuie lăsați oamenii
să decidă ce este mai bine pentru ei și
ele, acolo unde locuiesc, să ceară ajutor când au nevoie și să-l primească și
toată lumea să aibe o viață sănătoasă,
demnă și frumoasă.
S.N.: Iar ca să distrugem ideologia
dominantă, trebuie să o roadem ca
pe un morcov: puțin câte puțin. Și
s-o mestecăm cu gura deschisă, să se
audă peste tot sunetul crocant care
să ne ofere plăcerea că ceea ce a fost
„normal” sute de ani dispare încetul
cu încetul. Acum noapte bună!
5

8

5

6

7

