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Η	 μη	 βία	 παρανοείται	 συχνά	 ως	 μια	 παθητική	 πρακτική	 που	 πηγάζει	 από	 κάποια	 φιλήσυχη	
περιοχή	 της	 ψυχής,	 ή	 ως	 μια	 ατομικιστική	 ηθική	 στάση	 απέναντι	 σε	 υπαρκτές	 εξουσίες.	 Στην	
πραγματικότητα,	μια	επιθετική	μορφή	μη	βίας	δέχεται	ότι	η	εχθρότητα	είναι	μέρος	της	ψυχικής	
μας	συγκρότησης,	αλλά	εκτιμά	την	αμφισημία	ως	τρόπο	με	τον	οποίο	ελέγχεται	η	μετατροπή	της	
επιθετικότητας	 σε	 βία.	 Έτσι,	 όπως	 υποστηρίζει	 η	Μπάτλερ,	 η	 μη	 βία	 είναι	 μια	 ηθική	 θέση	 που	
εμπλέκεται	 βαθιά	 στο	 πολιτικό	 πεδίο,	 συνυφασμένη	 με	 μια	 ευρύτερη	 πολιτική	 πάλη	 για	 την	
ισότητα.	 Ως	 τέτοια,	 προϋποθέτει	 μια	 κριτική	 του	 ατομικισμού	 και	 μια	 κατανόηση	 των	
ψυχοκοινωνικών	διαστάσεων	της	βίας:	μεταξύ	άλλων,	τη	διαπίστωση	ότι	η	απαγόρευση	της	βίας	
από	το	κράτος,	που	αξιώνει	το	μονοπώλιό	της,	αφήνει	απέξω	ζωές	που	κρίνεται	ότι	δεν	μετράνε	
και	 δεν	 αξίζουν	 το	 πένθος.	 Μέσα	 απ’	 αυτό	 τον	 ανοιχτό	 ή	 ενδιάθετο	 ρατσισμό	 της	
νομιμοποιημένης	 κρατικής	 και	 διοικητικής	 βίας,	 η	 ευθύνη	 για	 τη	 βία	 τελικά	 αντιστρέφεται	 και	
αποδίδεται	σε	όσες	και	όσους	 είναι	πιο	 εκτεθειμένοι	στις	θανάσιμες	 επιπτώσεις	 της.	Η	πολιτική	
της	 μη	 βίας	 συνδέεται	 με	 κοινωνικά	 κινήματα	 που	 αντλούν	 τις	 ηθικές	 αξιώσεις	 τους	 από	 την	
επίγνωση	της	αλληλεξάρτησης	όλων	των	ζωών	και	του	μη	αναλώσιμου,	γι’	αυτό	και	πενθήσιμου,	
χαρακτήρα	τους.	
	
«Ως	 στρατηγική	 αντίστασης	 και	 διαμαρτυρίας,	 η	 μη	 βία	 θεωρείται	 συχνά	 παθητική	 και	 εντελώς	
ατομική.	Η	φιλοσοφική	διερεύνηση	της	Μπάτλερ	υποστηρίζει	ότι	πρόκειται	στην	πραγματικότητα	
για	μια	επιτήδεια,	και	μάλιστα	επιθετική,	συλλογική	πολιτική	τακτική.»	-	New	York	Times	
	
«Αποφεύγει	 το	 αναμάσημα	 των	 ηθικών	 και	 στρατηγικών	 κριτικών	 της	 βίας.	 Η	 Μπάτλερ	 μάς	
θυμίζει	ότι	αυτό	που	εκλαμβάνεται	ως	βία	ή	μη	βία	είναι	ζήτημα	ερμηνείας	και	ότι	το	κράτος	
διατηρεί	 το	 μονοπώλιο	 να	 αποφασίζει	 ποιες	 μορφές	 βίας	 είναι	 νόμιμες	 και	 ποιες	 πράξεις	 θα	
δεχτούμε	ότι	συνιστούν	βία.»	-	Natasha	Lennard,	Bookforum	
	
«Αντλώντας	από	τα	έργα	του	Φραντς	Φανόν,	του	Μισέλ	Φουκώ,	του	Βάλτερ	Μπένγιαμιν	και	του	
Σίγκμουντ	Φρόυντ,	 δείχνει	με	μια	ολότελα	νέα	 επιχειρηματολογία	πόσο	καταστροφικό	 εμπόδιο	
αποτελεί	ο	γενικευμένος	ατομικισμός	μας	στη	μη	βίαιη	δράση	–	και	στην	αλλαγή	που	μπορεί	να	
επιφέρει.»	-	John	Freeman,	Boston	Globe	
	
«Το	 επιχείρημα	 της	 Μπάτλερ	 στηρίζεται,	 όσο	 και	 συμβάλλει,	 σε	 μια	 ευρύτερη	 φεμινιστική	



	

γραμματεία	γύρω	από	την	ανάπτυξη	τρόπων	κοινωνικής	και	πολιτικής	ζωής	που	απορρέουν	από	
μια	σχεσιακή	κατανόηση	του	εαυτού.»	-	Alister	Wedderburn,	Radical	Philosophy	
	
«Ίσως	η	πιο	επιδραστική	και	πολυταξιδεμένη	φεμινίστρια	στον	δυτικό	ακαδημαϊκό	κόσμο	…	[η	
Μπάτλερ]	καταπολεμάει	προσεκτικά,	με	ιδιαίτερο	σθένος,	το	μίσος,	το	φόβο	και	τη	λύσσα	όσων	
αντιδρούν	 βίαια	 στη	 σταθερή	 δέσμευσή	 της	 να	 αντιμετωπίζει	 καθιερωμένες	 μορφές	
καταναγκασμού	 καλώντας	 σε	 κοινά	 συμφωνημένες	 πράξεις	 αντίστασης.»	 -	 Lynne	 Segal,	 Times	
Higher	Education	
	
Η	 Judith	 Butler,	 καθηγήτρια	 στην	 Έδρα	 Ρητορικής	 και	 Συγκριτικής	 Λογοτεχνίας	 του	
Πανεπιστημίου	 της	 Καλιφόρνιας,	 στο	 Μπέρκλεϋ,	 είναι	 κορυφαία	 φυσιογνωμία	 της	 σύγχρονης	
κριτικής	σκέψης	στα	πεδία	της	πολιτικής	και	ηθικής	φιλοσοφίας,	των	πολιτισμικών	σπουδών,	της	
ανθρωπολογίας,	του	φεμινισμού	και	της	κουήρ	θεωρίας,	με	σημαντική	επίδραση	και	συμμετοχή	
σε	κινήματα	και	ακτιβιστικές	οργανώσεις.	
	
«Το	βιβλίο	προβάλλει	δύο	αλληλένδετα	επιχειρήματα,	ένα	περί	ατόμων	κι	ένα	άλλο	περί	ομάδων.	
Και	 τα	δύο	 ζητούν	 να	φωτίσουν	 το	πρόβλημα	της	περιχαράκωσης	 του	 εαυτού	μέσα	σε	κλειστά	
σύνορα.	 Η	 μη	 βία	 απαιτεί	 να	 κατανοήσουμε	 μια	 σχεσιακή	 εκδοχή	 του	 εαυτού,	 τέτοια	 που	 να	
διατηρεί	κοινωνικούς	δεσμούς	πέρα	από	κοινοτικά	και	εθνικά	σύνορα.	Η	κριτική	του	ατομικισμού	
ξαναβάζει	στο	παιχνίδι	φεμινιστικές	κριτικές	του	φιλελεύθερου	ατομικισμού,	υποστηρίζοντας	ότι	
ορισμένες	 μορφές	 αποκήρυξης	 της	 εξάρτησης	 αποδεικνύονται	 βασικές	 συνιστώσες	 των	
αρσενικών	προτύπων	αυτάρκειας.	Η	μη	βία	απαιτεί	να	κατανοήσουμε	τις	σχέσεις	με	τους	άλλους	
ως	 συστατικές	 αυτού	 που	 είμαστε.	 Ο	 ατομικισμός	 βασίζεται	 στην	 άρνηση	 αυτής	 της	
σχεσιακότητας.	 Αν	 επιβάλουμε	 τοπικά,	 εθνικά,	 θρησκευτικά,	 φυλετικά	 και	 έμφυλα	 όρια	 στις	
σχέσεις	που	μας	προσδιορίζουν,	προβαίνουμε	σε	ομαδικές	ταυτίσεις	που	αναπαράγουν	τη	λογική	
των	αποκλεισμών	στην	οποία	αντιτάσσεται	η	μη	βία.»	

Τζούντιθ	Μπάτλερ	(από	συνέντευξή	της	στο	The	Nation,	13-5-2020)	


