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Περίληψη
Διακρίνω την αµφισεξουαλική συµπεριφορά, στην οποία το άτοµο «κρατάει»
και τα δύο φύλα, εµπρός στην αδυναµία του να επιλέξει αντικείµενο –έστω και
οµοφυλόφιλο–, από την ψυχική αµφισεξουαλικότητα. Στην συµπεριφορά, η
αδυναµία επιλογής, ένδειξη ανεπαρκών εσωτερικεύσεων (δευτερογενών
ταυτίσεων), έχει ως αποτέλεσµα την διάψευση της θηλυκής – παθητικής
θέσης και την ως εκ τούτου µη δυνατότητα πρόσβασης στον χώρο της
επιθυµίας. Ο άλλος, το άλλο φύλο εν προκειµένω, ως αντικείµενο
δηµιουργίας,

εξερεύνησης,

αφύπνισης

και

ικανοποίησης

εντέλει

της

επιθυµίας, δεν είναι διαθέσιµο ως εσωτερικό αντικείµενο. Η διάψευση ως
µηχανισµός άµυνας της ανατοµικής σεξουαλικής πραγµατικότητας µπορεί να
οδηγήσει σε σεξουαλικές αποκλίσεις και την ψύχωση, ενώ η διχοτόµηση
µπορεί να οδηγήσει το άτοµο στην αναζήτηση άµεσης ικανοποίησης
περνώντας στην πράξη –αµφισεξουαλική συµπεριφορά.
Η ψυχική αµφισεξουαλικότητηα µπορεί να κατανοηθεί ως έχουσα σε
κάθε φύλο το άλλο, το οποίο, ως εσωτερικευµένο, το εµπεριέχει και µε το
οποίο είναι σε µία διαρκή συναλλαγή. Είναι µία φαντασίωση του άλλου φύλου,
το οποίο δεν έχουµε στην πραγµατικότητα αλλά έχουµε µέσω της
φαντασίωσης. Έτσι, το άτοµο επιτυγχάνει να παίρνει ικανοποίηση από το
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άλλο φύλο που δεν είναι δικό του. Την ίδια, όµως, στιγµή έχει κατακτήσει την
διαφοροποίηση,

την

ενοχή

αλλά

και

κυρίως

το

πεπερασµένο

της

ευχαρίστησης, το α-δύνατο της ικανοποίησης και των δύο φύλων. Άµυνες
όπως η στροφή της ενόρµησης επί εαυτού και η απώθηση επικρατούν.
Η πορεία προς την ψυχική αµφισεξουαλικότητα είναι µία «περιπέτεια»,
η οποία ξεκινάει από το δίπολο ενεργητικότητα-παθητικότητα, αυτό δηλαδή
της περιπέτειας των ενορµήσεων. Η ενόρµηση είναι ενεργητική, ο σκοπός της
όµως είναι παθητικός. Η διπλή ανατροπή της ενόρµησης (στροφή επί εαυτού
και αντιστροφή) εµπεριέχουν αξεδιάλυτα την ενεργητική και παθητική
συνιστώσα. Έτσι, το δίπολο ενεργητικότητα-παθητικότητα γίνεται πρόδροµος
ενός άλλου, αυτού του αρσενικού-θηλυκού, το οποίο µε την σειρά του οδηγεί
σε αυτό που ονοµάζουµε ψυχική αµφισεξουαλικότητα. Το δίπολο αρσενικόθηλυκό µπορεί να οριστεί µε όρους βιολογικούς, κοινωνικούς και ψυχικούς,
και να ορίζεται επίσης από άλλα δίπολα, όπως: παρουσία-απουσία,
ενεργητικότητα-παθητικότητα.
Αν οι ταυτίσεις σε όλα τα επίπεδα –προγεννητικό, γεννητικό,
οιδιπόδειο–, αν δηλαδή τα περάσµατα από την προοιδιποδειακή µητέρα στην
οιδιποδειακή, απο την µητέρα ως ανακλιτικό αντικείµενο στην µητέρα-γυναίκα,
αν οι πρώτοι οργανωτές (πρωτογενείς φαντασιώσεις) δε δράσουν ως τέτοιοι
και µε την αντιτραυµατική τους λειτουργία, τότε ο δρόµος προς την ψυχική
αµφισεξουαλικότητα, την σύγκρουση και την επιθυµία θα µείνει κλειστός.
Υπάρχει λύση; Θα έλεγα ναι: η «καταστροφή» της σεξουαλικής επιθυµίας. Η
λύση του ουδέτερου γένους, του οποίου η συγγένεια µε τον απόλυτο
πρωτογενή ναρκισσισµό δεν πρέπει να µας εκπλήσσει. Δεν πρέπει να µας
εκπλήσσει επίσης η υποχώρηση της ενορµητικής δραστηριότητας του eros,
την θέση της οποίας µπορεί να καταλάβει το ιδεώδες ή ακόµη περισσότερο η
αναζήτηση της ηρεµίας, του τίποτα, όπου η αρχή της αδράνειας και του
νιρβάνα αναλαµβάνουν τα ηνία. Θα επιχειρούσα µάλιστα να πω ότι κάποιες
από τις αυτοκτονίες έχουν χαρακτηριστικά αναζήτησης της ηρεµίας στην
γραµµή που αναπτύσσω.
Ο άντρας τον οποίο θα παρουσιάσω, του οποίου η πορεία-πέρασµα
από την αµφισεξουαλική συµπεριφορά στην ψυχική αµφισεξουαλικότητα
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διακατεχόταν διαρκώς από το δίληµµα πάντα αν θα περάσει σ’ αυτήν ή θα
προτιµούσε την λύση του ουδέτερου γένους, δηλαδή να µην αναζητάει ούτε το
ένα ούτε το άλλο φύλο. Η δική µου στάση και θέση, πόσο δηλαδή ήµουν
διαθέσιµος και δεκτικός στην θηλυκή µεταβίβαση, υποστηρίζω πως έπαιξε
σηµαντικό ρόλο προς τη µία ή την άλλη έκβαση. Η αρχική (ασυνείδητη εν
πολλοίς) αδυναµία µου να µπω στην θηλυκή-παθητική θέση και η βιασύνη
µου να ερµηνεύω αυτού του είδους την µεταβίβαση πιστεύω πως τον έκανε
να αναρωτηθεί και επί της λύσεως του ουδέτερου γένους.
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