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Η αµφισεξουαλικότητα είναι µια έννοια που εισήχθη από τον Wilhelm Fliess
το 1896. Κατέστη κεντρική έννοια στο έργο του Freud ο οποίος, το 1899, είχε
σχεδιάσει να γράψει ένα άρθρο µε τον τίτλο On human bisexuality [Περί της
ανθρώπινης αµφισεξουαλικότητας], αλλά δεν είδε ποτέ το φως της ηµέρας.
Στο βιβλίο του, Woodrow Wilson: A Psychological Study (Freud & Bullitt,
1967), δηλώνει, παρ' όλ' αυτά, ότι "το να γεννηθεί κανείς αµφισεξουαλικός
είναι τόσο φυσιολογικό όσο το να γεννηθεί κανείς µε δυο µάτια · ένα αρσενικό
ή ένα θηλυκό χωρίς το στοιχείο της αµφισεξουαλικότητας θα ήταν τόσο µη
ανθρώπινο όσο κύκλωπας" (σ. 64). Ο Freud κάνει λόγο για το "να γεννηθεί
κανείς αµφισεξουαλικός" αλλά απορρίπτει την βιολογική βάση την οποία
ήθελε ο Fliess να αποδώσει σε αυτήν την έννοια.
Για τον Freud, η αµφισεξουαλικότητα είναι ψυχική και φυσικό επακόλουθο της
ιδέας του για την απώθηση. Η αναλογία της, από την άλλη, είναι
ιδιοσυστατική. Έτσι, στο Dostoievki and parricide [Ο Ντοστογιέφσκι και η
πατροκτονία], ο Freud (1928b) διατυπώνει την άποψη ότι "µια ισχυρή έµφυτη
αµφισεξουαλική προδιάθεση γίνεται µια από τις προϋποθέσεις ή ένας από
τους παράγοντες που ενισχύουν την νεύρωση" (σ. 184). Να γιατί νοµίζουµε
ότι είναι ενδιαφέρον να επιστρέψουµε στην αµφισεξουαλική επένδυση του
παιδιού από τους γονείς και, εποµένως, στο ζήτηµα των ταυτίσεων. Η πρώτη
ταύτιση πριν από την επιλογή αντικειµένου είναι, τόσο για τα αγόρια όσο και
για τα κορίτσια, η ταύτιση µε τον πατέρα της προσωπικής προϊστορίας.
Η ταύτιση είναι γνωστή ως η πρωιµότατη έκφραση ενός συναισθηµατικού
δεσµού µε ένα άλλο πρόσωπο. Παίζει έναν ρόλο στην πρώιµη ιστορία του
Οιδιποδίου συµπλέγµατος. Ένα µικρό αγόρι θα έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον για
τον πατέρα του · θα ήθελε να µεγαλώσει σαν κι αυτόν και να γίνει σαν κι αυτόν
και να πάρει την θέση του παντού...Αυτή η συµπεριφορά δεν έχει τίποτα να
κάνει µε µια παθητική στάση προς τον πατέρα του · αντίθετα, είναι τυπικά
ανδροπρεπής. Ταιριάζει πολύ καλά µε το Οιδιπόδιο σύµπλεγµα για το οποίο
προετοιµάζει τον δρόµο. (Freud, 1921c, σ. 105).

Αν και είναι ευρέως γνωστό και σαφές για τα αγόρια, αυτή η ταύτιση υπάρχει,
επίσης, και στις γυναίκες και βρίσκεται στην απαρχή του ιδεώδους του εγώ
συνδεόµενη µε το υπερεγώ, το οποίο και αυτό, στην ουσία, συγκροτείται από
ταυτίσεις µε το πρώιµα γονικά αντικείµενα. Ο σχηµατισµός του γυναικείου
υπερεγώ καθίσταται πιο πολύπλοκος από την διττή θέση του πατέρα ως ο
αρχικός σαγηνευτής αλλά και ως ο εγγυητής του νόµου. Αργότερα, το κορίτσι
µπορεί να εγκαταλείψει την οιδιποδιακή έλξη της για τον πατέρα της αφού τον
κατέχει µέσα από ταυτίσεις. Θα παρουσιάσw δυο κλινικές περιπτώσεις.
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