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Οι νέες τεχνικές Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής (ΙΥΑ) καθώς και η εξέλιξη
των ηθών έχουν συµβάλει στην ανάδυση νέων µορφών γονεικότητας µεταξύ των οποίων
εκείνης των οµοφυλόφιλων γυναικών και ανδρών που διεκδικούν ένα «δικαίωµα σε
παιδί», και έχουν οδηγήσει σε µια διάσπαση των βιολογικών, ψυχολογικών, νοµικών και
κοινωνικών διαστάσεων που συνθέτουν την πατρική και της µητρική λειτουργία. Έχουν
προκαλέσει έτσι µια ολόκληρη σειρά διερωτήσεων σχετικά µε το ψυχοσεξουαλικό
γίγνεσθαι τόσο των ενήλικων οµοφυλόφιλων που επιλέγουν να επενδύσουν στη
δηµιουργία οικογένειας που συνεπάγεται απαραίτητα την παρέµβαση ενός τρίτου όσο και
των παιδιών που θα µεγαλώσουν µέσα σε έναν ιδιαίτερο, σε φαντασιακό

επίπεδο,

οικογενειακό αστερισµό. Αυτές οι διερωτήσεις που συνιστούν µια πολύ σηµαντική
πρόκληση για τους σηµερινούς ψυχαναλυτές, αναπτύσσονται κατά πρώτο λόγο γύρω από
µια προβληµατική που αφορά την διαλεκτική « ψυχική αµφιφυλία / διαφορά των φύλων »
και επερωτούν συνεπώς τις διεργασίες της συγκρότησης της ταυτότητας φύλου και της
επιλογής σεξουαλικού αντικειµένου.
Στηριζόµενοι στο κλινικό υλικό κλινικών ερευνών που έχουµε πραγµατοποιήσει
τόσο µε ζευγάρια γυναικών, όσο και µε

ζευγάρια ανδρών,

θα προσπαθήσουµε να

δείξουµε πώς η επιθυµία απόκτησης παιδιού συγκαλεί τις εγγραφές των σχέσεων των
µελλόντων γονέων µε τους δικούς τους γονείς, τις αναπαραστάσεις των ρόλων του πατέρα,
της µητέρας, τις οπτικές τους για την µητρική λειτουργία και για την πατρική λειτουργία·
όλα αυτά µε υπόβαθρο την ενεργοποίηση της πρωταρχικής σκηνής και των παιδικών
σεξουαλικών θεωριών. Θα προσπαθήσουµε έτσι να στηρίξουµε την υπόθεση σύµφωνα µε
την οποία, στα οµόφυλα ζευγάρια, οι αµφίφυλες ταυτίσεις κινητοποιούνται ιδιαιτέρως
χάρη στην προοπτική της γονεϊκότητας δεδοµένου ότι οι αµφίφυλες φαντασιώσεις
φαίνεται να κυκλοφορούν µε µεγαλύτερη ελευθερία, καθότι αποδεσµευµένες από
οποιαδήποτε ανατοµική αναφορά ή κοινωνικά προκαθορισµένο έµφυλο ρόλο.
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Πιο συγκεκριµένα, µέσω της ανάλυσης του λόγου λεσβιών γυναικών που έχουµε ήδη
συναντήσει στο πλαίσιο της κλινικής έρευνας, µπορέσαµε να διαπιστώσουµε ότι η
εµπλοκή τους στη διαδικασία µετάβασης στη γονεικότητα, τις φέρνει αντιµέτωπες µε µια
κοπιώδη ψυχική διεργασία προκειµένου να διατηρήσουν µια εσωτερική συγκρότηση
απέναντι σε ενίοτε οξείες συγκρούσεις αναφορικά µε την ταυτότητα και τον σεξουαλικό
προσανατολισµό τους. Το σχέδιο απόκτησης παιδιού και η προσφυγή σε έναν τρίτο δεν
µπορούν παρά να προκαλέσουν σηµαντικές αναδιευθετήσεις στην ψυχική οικονοµία των
δύο συντρόφων: φαίνεται, για παράδειγµα, ότι για τις γυναίκες που επέλεξαν να µην
ζήσουν την µητρότητα στο σώµα τους, αποφεύγοντας ενδεχοµένως τις πολύ ιδιαίτερες
πτυχές του µητρικού θηλυκού που συνδέονται µε την κατάσταση εγκυµοσύνης, η επιθυµία
απόκτησης παιδιού µπορεί, παρόλα αυτά, να προωθήσει νέες ταυτισιακές δυνατότητες σε
ότι αφορά τη θηλυκή παθητικότητα και τον ερωτογενή µαζοχισµό. Κάτι που µας οδήγησε
να σκεφτούµε ότι, µε την σπερµατέγχυση από έναν δότη, οι αµφίφυλες ταυτίσεις των
οµοφυλόφιλων γυναικών συναντούν τα όριά τους ως προς την αποδοχή του αρσενικού
ενώ συνάµα διευρύνονται ως προς τη διάσταση του θηλυκού. Επιπλέον, και συχνά σε έναν
δεύτερο χρόνο, µε την γέννηση του παιδιού και την τριγωνοποίηση που εγκαθιδρύει, οι
ρόλοι καθεµίας µπορούν να διαφοροποιηθούν και η αρσενική πτυχή να ανακτήσει την
ευρωστία της στην άσκηση της πατρικής λειτουργίας και των ταυτίσεων που την
υποβαστάζουν και που επιτρέπουν την άσκηση της λειτουργίας του τρίτου για το παιδί. Ως
εκ τούτου, η ψυχική αµφιφυλία θα βρεθεί αντιµέτωπη µε τα όριά της αλλά επίσης θα
εκδιπλωθεί προς άλλες κατευθύνσεις, επιτρέποντας έτσι την επένδυση θηλυκών και
αρσενικών, µητρικών και πατρικών θέσεων, µε µια σηµαντική ρευστότητα σε ορισµένες
περιπτώσεις.
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