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Desiderio  
  di paternità 

 

Loredana Cena (*) 

 

            IInn  lleetttteerraattuurraa  rriittrroovviiaammoo  ppoocchhii  ssttuuddii  rreellaattiivvii  aall  ddeessiiddeerriioo  ddii  
ggeenneerraarree  ee  aall  ddeessiiddeerriioo  ddii  ppaatteerrnniittàà  ..            
((  DDeellaaiissii  DDee  PPaarrcceevvaall,,11998822;;  SSmmoorrttii,,11998800;;  BBaaddoollaattoo,,11999933;;  
AAmmbbrroossiinnii,,BBoorrmmiiddaa,,11999955;;  BBaallddoonnii,,  22000055))..  
            LL’’eevvoollvveerrssii  ddeell  pprrooggeettttoo  ggeenneerraattiivvoo  ee  ggeenniittoorriiaallee  nneellllaa  mmeennttee  
ddeell  ppaaddrree,,  iill  ““  sseennttiimmeennttoo  ppaatteerrnnoo  èè  uunn  pprroocceessssoo  ccoommpplleessssoo  cchhee  
iimmppeeggnnaa  nneellll’’uuoommoo  mmoovviimmeennttii  aaffffeettttiivvii  pprrooffoonnddii,,  llaa  ccuuii  
eellaabboorraazziioonnee  ppuuòò  eesssseerree  lluunnggaa  ee  ddiiffffiiccoollttoossaa..  LLee  vviicciissssiittuuddiinnii  
rreellaattiivvee  aallllaa  mmaassccoolliinniittàà  nneell  ppaaddrree  vveennggoonnoo  rriiaattttiivvaattee::  llaa  ssuuaa  
ppoossiizziioonnee  ddii  uuoommoo  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeell  pprroopprriioo  ppaaddrree,,  nneeii  ccoonnffrroonnttii  
ddeellll’’iimmmmaaggiinnee  mmaatteerrnnaa,,  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeellllaa  ccoommppaaggnnaa..  QQuueessttaa  
rriiaattttiivvaazziioonnee  ppuuòò  ssuusscciittaarree  mmoommeennttii  ddii  ffrraaggiilliittàà  ppssiiccoollooggiiccaa..  
            LLaa  ppaatteerrnniittàà  ssii  ssttrruuttttuurreerreebbbbee,,  sseeccoonnddoo  MMuullddoorrff  ((11997733)),,  iinn  
ppaatteerrnniittàà  bbiioollooggiiccaa,,  qquueellllaa  rreellaattiivvaa  aallll’’aattttoo  ddeell  ccoonncceeppiimmeennttoo,,  
ppaatteerrnniittàà  ppssiiccoollooggiiccaa,,  qquueellllaa  rreellaattiivvaa  aaggllii  ““eeffffeettttii””  ddeellllaa  ffuunnzziioonnee  
ppaatteerrnnaa  nneelllloo  ssvviilluuppppoo  ddii  uunn  ssooggggeettttoo,,  ll’’aalllleevvaarree  uunn  ffiigglliioo,,  
ppaatteerrnniittàà  ssiimmbboolliiccaa,,  rreellaattiivvaa  aallllaa  ffuunnzziioonnee  ddeellll’’uuoommoo  nneellllaa  ssoocciieettàà  ee  llaa  ccuuii  ccoonnsseegguueennzzaa  
ffoonnddaammeennttaallee  èè  iissccrriittttaa  nneell  nnoommee  ddeell  ppaaddrree  ((  ll’’uuoommoo  cchhee  ddàà  iill  pprroopprriioo  nnoommee  aall  ffiigglliioo))..  
          UUnnaa  ddoonnnnaa  ppuuòò  ggeenneerraarree  aattttrraavveerrssoo  ll’’iinntteerrvveennttoo  ddii  uunn  uuoommoo,,  mmaa  ll’’uuoommoo  ssoolloo  ppeerr  qquueessttoo  nnoonn  èè  
ppaaddrree,,  èè  ssoollttaannttoo  ggeenniittoorree::  ppeerrcchhéé  ddiivveennttii  ppaaddrree,,  ooccccoorrrree  cchhee  llaa  ssuuaa  ffuunnzziioonnee  ssiiaa  iinnsseerriittaa  nneellllee  
ssttrruuttttuurree  ssoocciiaallii  ee  ccuullttuurraallii  ee  cchhee  lluuii  sstteessssoo  llee  eellaabboorrii  aattttrraavveerrssoo  uunn  pprroocceessssoo  ppssiiccoollooggiiccoo  
iinnttrraappssiicchhiiccoo  ee  iinntteerrppeerrssoonnaallee..  CCoommee  ppeerr  llaa  ddoonnnnaa  mmaaddrrii  nnoonn  ssii  nnaassccee,,  ssii  ddiivveennttaa  ccoossìì  ppaaddrrii  
aattttrraavveerrssoo  uunn  pprroocceessssoo  ddii  mmaattuurraazziioonnee  ppssiiccoo--aaffffeettttiivvaa::  uunn  uuoommoo  nnoonn  èè  mmaaii  ppaaddrree  iinn  ppootteennzzaa,,  iill  
rraappppoorrttoo  sseessssuuaallee  èè  ppeerr  lluuii  aattttuuaazziioonnee  ddii  uunn  ddeessiiddeerriioo,,  mmeennttrree  ll’’aassppiirraazziioonnee  ((eevveennttuuaallee))    aallllaa  ppaatteerrnniittàà  
èè  ffeennoommeennoo  sseeccoonnddaarriioo..  
          UUnn  uuoommoo  nnoonn  ddiivveennttaa  ppaaddrree  iill  ggiioorrnnoo  iinn  ccuuii  llaa  mmoogglliiee  ppaarrttoorriissccee,,  ppuuòò  eesssseerrlloo  ““ppssiiccoollooggiiccaammeennttee””  
aanncchhee  pprriimmaa  oo  aacccceeddeerree  aallllaa  ppaatteerrnniittàà  iinn  sseegguuiittoo..  
     Sentirsi padre significa assolvere una triplice esigenza relativa allo status dell’uomo in una 
determinata società: amare la propria donna, amare il proprio figlio, assumere il proprio ruolo socio-
professionale. E’ sentirsi in grado di assumere le basi necessarie di quella sicurezza che la donna e il 
bambino si attendono dall’uomo che è insieme compagno e padre.(…)  
 
 
(*) Brani estratti da Psicologia clinica perinatale per le professioni sanitarie e psicosociali- Vol.1 
       A cura di Antonio Imbasciati, Loredana Cena,FrancoAngeli Editore, 


