12ο Συνέδριο
της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας
Οµιλία :
Αναζήτηση άγνωστων στοιχείων πέραν των αντιληπτών χαρακτηριστικών του
οµόφυλου συντρόφου
«Το παιγνίδι της Τυφλόµυγας»;

Η παρούσα εργασία θα κινηθεί στη γραµµή της σκέψης του Freud για την
Οµοφυλία. Θα γίνει µια σύντοµη αναφορά στις βασικές θεωρητικές τοποθετήσεις του
επί του θέµατος, από την αλληλογραφία του µε τον Fliess στον οποίο οφείλει και τη
θεωρητική σύλληψη της εγγενούς αµφισεξουαλικότητας µέχρι την όψιµη εργασία
«Ανάλυση περατούµενη - µη περατούµενη» η οποία αποτελεί ένα νοερό διάλογο µε
τον Ferenzci και όπου υπογραµµίζει την επίδραση του ποσοτικού παράγοντα. Θα
αναδειχτεί η σταδιακή τροποποίηση κάποιων απόψεων του στην πορεία του έργου, η
οποία συνδέεται µε τις εκάστοτε θεωρητικές ενασχολήσεις και την αυξανόµενη
κατανόησή του για τα πεπρωµένα της παιδικής σεξουαλικότητας. Εξετάζοντας
διάφορες πτυχές της Οµοφυλίας συµπλήρωνε τις αρχικές του απόψεις προσθέτοντας
νέες και αµφισβητώντας τις προηγούµενες, χωρίς όµως να τις αναθεωρεί. Άφησε το
θέµα ανοιχτό προσφέροντας έρεισµα στους επιγόνους για να προχωρήσουν στην
ανάπτυξη νεότερων απόψεων.

Είναι γνωστό ότι η ψυχοσεξουαλική ταυτότητα διαµορφώνεται µέσα από σύνθετες
ψυχικές διαδικασίες. Η χάραξη διαφορετικών διαδροµών που οδηγούν στην
ψυχοσεξουαλικότητα του ενήλικα και στην επιλογή σεξουαλικού συντρόφου ξεκινά από
την πρώιµη παιδική ηλικία. Η πορεία συνδέεται δηλαδή µε την πρωτογενή σχέση και
τις τυχόν διαταραχές της. Έτσι στην αναζήτηση σεξουαλικού συντρόφου
παρεισφρύουν στοιχεία της ιστορίας του υποκειµένου και η έκβαση της επιλογής φέρει
αποτυπώµατα των ιδιαίτερα σηµαντικών πρώιµων εµπειριών, των “fueros” που
αναφέρει ο Freud (1896).
Όσον αφορά στην οµόφυλη επιλογή, η φύση της αναδείχτηκε ιδιαίτερα κατά την
ανάπτυξη της θεωρίας του Ναρκισσισµού (1914). Εκεί ο Freud συνέδεσε την Οµοφυλία
µε τη ναρκισσιστική επιλογή αντικειµένου χρησιµοποιώντας ως πρότυπο την
περίπτωση του Λεονάρντο ντα Βίντσι που είχε περιγράψει νωρίτερα (1910c).
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Θα επικεντρωθούµε στο ζήτηµα της επιλογής αντικειµένου και της σύνδεσης µε την
προβληµατική του ναρκισσισµού. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην περίπτωση πρώιµων
ναρκισσιστικών τραυµατισµών, όπου το µέγεθος του τραυµατισµού, του βάρους
δηλαδή του ποσοτικού παράγοντα των ερεθισµάτων -είτε υπό τη µορφή της έλλειψης ή
της υπερβολής– επιδρά στη διαµόρφωση της ψυχοσεξουαλικής ταυτότητας και
προδιαγράφει άγνωστες αναζητήσεις στο σύντροφο, οµόφυλο ή ετερόφυλο.
Θα παρουσιαστεί ο τρόπος που υπεισέρχονται και διαπλέκονται στην επιλογή
αντικειµένου τα καίρια στοιχεία που αναφέρονται στην εργασία του Freud
«Ψυχογένεση
µιας
περίπτωσης
Οµοφυλοφιλίας
σε
γυναίκα»
(1920).
Πρόκειται για τις τρείς κατηγορίες χαρακτηριστικών που συνδέονται µε την έκβαση της
οµόφυλης επιλογής και όπου ο τύπος επιλογής αντικειµένου αποτελεί µια µόνον από
τις τρεις κατηγορίες. Οι άλλες δύο είναι τα βιολογικά χαρακτηριστικά του φύλου και τα
ψυχικά χαρακτηριστικά ή οι ανδρικές και θηλυκές στάσεις του. Οι τελευταίες αφορούν
τόσο στο αντικείµενο της ενόρµησης όσο και στο υποκείµενο. Η έκβαση της επιλογής
αντικειµένου θα εικονογραφηθεί µέσα από τους κανόνες του παιγνιδιού της
«Τυφλόµυγας». Το ερώτηµα είναι: τι άλλο αναζητά το υποκείµενο «στα τυφλά»;

Θεωρούµε ότι η έκβαση της ψυχοσεξουαλικότητας ως οµόφυλης –όπως ενδεχοµένως
συµβαίνει αντίστοιχα και µε την ετερόφυλη – ενέχει διαστρωµατώσεις τόσο
προσυνειδητών όσο και ασυνείδητων αναπαραστάσεων Εαυτού και αντικειµένου/ων.
Απαντώνται επίσης σηµεία διασταυρώσεων ή προσµείξεις γνωρίσµατων -σε
διαφορετικό βαθµό- τόσο βιολογικών χαρακτηριστικών όσο και ψυχικών ιδιοτήτων που
αφορούν και στα δύο φύλα. Είναι λοιπόν εύλογο ότι την επιλογή σεξουαλικού
συντρόφου
θα
ακολουθήσει
µια
συνεχής
προσπάθεια
επανεύρεσης,
επαναδιαπραγµάτευσης και επίλυσης µιας ελλοχεύουσας προβληµατικής των σχέσεων
µε τα πρωταρχικά αντικείµενα και ιδιαίτερα µε το πρώτο αντικείµενο της ενόρµησης.

Δυνητικά στην πορεία της ζωής του υποκειµένου ή κατά τη διάρκεια της αναλυτικής
εργασίας, µπορεί να συµβεί µια µετακίνηση είτε προς την πλευρά της ετεροφυλίας σε
οµόφυλους -ή της οµοφυλίας σε ετερόφυλους- που θα εξαρτηθεί, µεταξύ άλλων, από
ενδεχόµενες τροποποιήσεις – λόγω σηµαντικών εµπειριών- της κατανοµής της
λιβιδινικής ενόρµησης που απευθύνεται και στα δύο φύλα. Οπότε έκβαση της
σεξουαλικότητας δεν µπορεί ποτέ να θεωρηθεί ως αµετάκλητη.

Με την παρουσίαση µιας κλινικής βινιέτας από την εργασία µε έναν αναλυόµενο, θα
αναδειχτούν και συζητηθούν κάποια ζητήµατα που τον οδήγησαν σε αµφίφυλη
ψυχοσεξουαλική ταυτότητα. Ωστόσο, υπογράµµιζε ρητά την οµόφυλη επιλογή
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συντρόφου που έφερε γνωρίσµατα και των δύο φύλων (φυσικά και ψυχικά).
Στη µεταβιβαστική- αντιµεταβιβαστική σχέση αναδύθηκαν οι ανεπάρκειες του
πρωτογενούς αντικειµένου και η ελλιπής αλεξιερεθιστική του λειτουργία, στοιχεία που
προκάλεσαν ρήξη στον πρώιµο ενορµητικό δεσµό. Ακολούθησαν κάποιες
προσπάθειες του αναλυόµενου να κινηθεί προς την ανεύρεση ενός αντικειµένου
διαθέσιµου να λειτουργήσει ως αποδέκτης ώστε να µπορέσει η ενόρµηση να
προσδεθεί και να δηµιουργηθεί ένας νέος δεσµός στα ίχνη του πρωτογενούς. Οι
προσπάθειες όµως αυτές κατέληξαν σε επαναλαµβανόµενες αποτυχίες και εµπειρίες
απόρριψης. Η διαδροµή προς τη συγκρότηση και επίλυση του οιδιπόδειου
σηµαδεύτηκε πρώιµα από το βάρος αθροιστικών τραυµάτων και παρέκκλινε της
πορείας της. Θα δούµε µε ποιο τρόπο, µετά από αρκετή περιπλάνηση, ο αναλυόµενος
κατέφυγε στη «λύση» της οµοφυλίας.
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