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Κανονιστικά και µη κανονιστικά φύλα :
εµφύτευση, εισβολή και βαθµοί ελευθερίας

Αυτή η παρουσίαση βασίζεται σε διαφορετικές θεωρητικές ψυχαναλυτικές
παραδόσεις όπως και σε έξω-αναλυτικές θεωρίες προκειµένου αφενός να διερευνήσει
κάποιους τρόπους µε τους οποίους συντάσεται το κανονιστικό φύλο [gender] και
αφετέρου να προτείνει κάποιες πιθανές οδούς που αφορούν στην σύνταξη κάποιων
trans φύλων. Αντλώντας από το µεταψυχολογικό σώµα των θεωριών του Freud, του
Laplanche και της Aulagnier, από τις θεωρητικές παρεµβάσεις των σύγχρονων
σχεσιακών ψυχαναλυτών όπως είναι o Corbett, η Dimen, η Harris, η Goldner, και ο
Hansbury, όπως και από τις κριτικές συµβολές θεωρητικών του φεµινισµού και των
queer θεωρητικών οπως η Butler, η Berlant, ο Foucault, ο Munoz, και η Salamon,
υποστηρίζω ότι το φύλο είναι µια µεταφραστική δυνατότητα (Laplanche) η οποία είναι
πάντοτε εκ των προτέρων περιορισµένη από τα πλαίσια των υπαρχόντων λογοθετικών
δοµών. Το φύλο αναζητά, και σε όλες τις µορφές του εν µέρει και πάντα αποτυγχάνει,
να µορφοποιήσει τα πλεονάσµατα του παιδικού σεξουαλικού.
Όλα τα φύλα, τόσο στο εύρος των ευχαριστήσεων τους όσο και στο βάθος των
ταπεινώσεων τους, συνίστανται µέσα από τις αλληλοσυνεπαγωγές του ενδοψυχικού,
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του οικογενειακού και του κοινωνικού. Οι πρώιµες αντικειµενοτρόπες σχέσεις, δρώντας
εξ’ ορισµού κάτω από την αιγίδα του κοινωνικού, λειτουργούν ως αγωγοί αυτού το
οποίο είναι ευρέως ευανάγνωστο και αποδεκτό. Από µια ψυχαναλυτική οπτική, αυτό
έχει σηµαντικές συνεπαγωγές όσον αφορά στο τι θα καταστεί και στο τι δεν θα καταστεί
δυνατό να αναπαρασταθεί ψυχικά, στο τι θα µπορέσει και στο τι δεν θα µπορέσει να
αποκρυσταλλωθεί σε εµπειρίες που θα αποτελέσουν αντικείµενο σκέψης (ή που θα
µπορέσουν να στερεοποιηθούν ως στοιχεία της ταυτότητας), όπως και στο τι θα τεθεί
υπό κράτηση στις εσοχές του µη αναπαραστηµένου ασυνειδήτου. Αυτές οι διαδικασίες
είναι σηµαντικές τόσο σε σχέση µε την δόµηση του ψυχισµού γενικότερα οσο και στην
διαµόρφωση του φύλου πιο συγκεκριµένα.
Εφ’όσον τα κανονιστικά φύλα αποτελούν τις πιο αναγνωρίσιµες και εδραιοµένες
µεταφράσεις του παιδικού σεξουαλικού, δεν θα πρέπει να µας εκπλήσει το οτι
αποτελούν και την πλειοψηφία των µορφοποιήσεων φύλου στις Δυτικές κοινωνίες.
Μέσω της έννοιας της εµφύτευσης απο το έργο του Laplanche όµως, καλούµαστε να
αναθεωρήσουµε το αξίωµα οτι οι κανονιστικές µορφές του φύλου -δηλαδή το διµερές
φύλο, και τα φύλα που ακολουθούν την µορφολογία του σώµατος- είναι οι µόνες υγιείς
εκφάνσεις του φύλου, όπως επίσης και την αντίληψη ότι είναι φυσιολογικές µε την
έννοια ότι προυπάρχουν του αντικειµένου. Η ψυχική διεργασία της εισβολής θα µας
βοηθήσει να δούµε τα µη κανονιστικά φύλα όχι ως παθολογικές καταστάσεις που
χρήζουν θεραπευτικής παρέµβασης, αλλά ως πιθανές και δηµιουργικές απαντήσεις του
υποκειµένου σε εισβολές από τα πρώιµα αντικείµενα. Από αυτήν την άποψη, τα µη
κανονιστικά φύλα δεν αποτελούν παθολογία φύλου (gender pathology) αλλά, αντιθέτως,
αντιπροσωπεύουν βαθµούς ελευθερίας στην προσπάθεια του υποκειµένου να δοµήσει
τον εαυτό του.
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