Ερωτική επιθυµία και εθνικισµός: το θέµα της αδελφικής αιµοµειξίας
στην ελληνική ροµαντική δραµατουργία του 19ου αιώνα
Αρετή Βασιλείου*
Στη σύγχρονη εποχή η αιµοµειξία θεωρείται ως µία από τις πιο σοβαρές παραβιάσεις της
οικογενειακής, κοινωνικής, θρησκευτικής και ηθικής ευταξίας, το µεγαλύτερο αµάρτηµαταµπού των δυτικών κοινωνιών, η αποφυγή του οποίου αποτελεί τον θεµέλιο λίθο του
πολιτισµού και αποµακρύνει το ανθρώπινο είδος από την κυριαρχία της Φύσης, σύµφωνα µε
τον S. Freud, αλλά και σύµφωνα µε τους ανθρωπολόγους Cl. Lévi-Strauss, J.G. Frazer και Br.
Malinowski.1 Παρότι σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες η ποινή του θανάτου για τους
αιµοµείκτες εφαρµοζόταν έως τα τέλη του 19ου αιώνα,2 εντούτοις δεν υπήρξε λογοτεχνική
περίοδος όµοια µε αυτήν του τέλους του 18ου και των αρχών του 19ου αιώνα που να
σφραγίστηκε περισσότερο από την ενασχόληση µε το συγκεκριµένο ζήτηµα, το oποίο ανήχθη
σε λογοτεχνικό σύµβολο κυρίως στην Αγγλία (µε τη γοτθική λογοτεχνία) και στη Γερµανία
(µε το Schauerroman),3 επιβεβαιώνοντας το γεγονός, ότι η δηµιουργική φαντασία δεν
συµβαδίζει αναγκαστικά µε τις βιοφυσιολογικές, ανθρωπολογικές, ψυχολογικές,
κοινωνιολογικές ή οποιεσδήποτε άλλες επιστηµονικές έρευνες. Αυτό το σοκαριστικό θέµα
προσέδιδε µίαν επιπρόσθετη πηγή αισθησιακού και σκοτεινού στοιχείου στην ευρωπαϊκή
προροµαντική και ροµαντική λογοτεχνία των αναξιοπαθούντων ηρωίδων και των
αυτοκαταστροφικών ηρώων, σε αντίθεση µε το ορθολογικό οπτιµιστικό λογοτεχνικό σύµπαν
του Διαφωτισµού. Έναν αιώνα αργότερα, ο Freud οδηγήθηκε στη χρέωση των ροµαντικών
ακριβώς µε την ανακάλυψη αυτής της παθολογικής υποσυνείδητης επιθυµίας, καθώς και στη
διαµόρφωση της θεωρίας του για τον ναρκισσισµό (1914).4 Με λίγα λόγια, έναν αιώνα
νωρίτερα από τη γέννηση της ψυχανάλυσης, οι προροµαντικοί και οι ροµαντικοί άνοιξαν
πρώτοι τον δρόµο στην παρουσίαση και την εξέταση του υποσυνείδητα παθολογικού.
Παρότι στις περισσότερες περιπτώσεις της γερµανικής ροµαντικής λογοτεχνίας και της
αγγλικής προ- και µεταροµαντικής λογοτεχνίας η αιµοµειξία συντελείται εν αγνοία των
πρωταγωνιστών, όπως στον σοφόκλειο Οιδίποδα τύραννο, καθώς η ταυτότητα και η
συγγένειά τους αποκαλύπτεται εκ των υστέρων ―γεγονός που ελαφραίνει κάπως τη µέγιστη
κοινωνική εκτροπή―,5 εντούτοις δεν αποφεύγεται· αντιθέτως πραγµατοποιείται, φθάνοντας
έως τα έσχατα των συνεπειών της και οδηγώντας συχνά µε τελετουργικό τρόπο τους ήρωες
στην τρέλα ή στον θάνατο.6 Μέσω του συγκεκριµένου µοτίβου, οι Ευρωπαίοι (κυρίως ο
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1
(Φρόυντ 1978˙ Frazer ²1935˙ Lévi-Strauss ²1967˙ Malinowski 1993). Για µία συνολική επισκόπηση των
απόψεων των διαφόρων επιστηµόνων (κοινωνικών ψυχολόγων, ανθρωπολόγων, βιολόγων) του 19ου και 20ού
αιώνα πάνω στο ζήτηµα της αιµοµειξίας, βλ. Richardson 2000, 553, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.
2
(Ford 1998, 11).
3
(Thorslev, 42-43, 56˙ Richardson 1985, 738˙ Hesse-Fink 1971, 8).
4
(Thorslev, 43-45). Για τη µακριά ενασχόληση µε τον ναρκισσισµό εκ µέρους των ψυχολόγων και
ψυχαναλυτών S. Freud, Otto Rank, Karl Jung, Jacques Lacan, Heinz Kohut, κ.ά., αλλά και διαφόρων
εκπροσώπων της ψυχαναλυτικής λογοτεχνικής κριτικής, βλ. τις υποσηµειώσεις στη µελέτη της Finney, 243-256,
όπου και η σχετική βιβλιογραφία.
5
(Ford 1998, 8˙ Stansbury 2008, 4).
6
Σε αντίθεση µε τη γερµανική ροµαντική και µεταροµαντική λογοτεχνία και την προ- και µεταροµαντική
αγγλική, εντούτοις η κυρίως ροµαντική αγγλική λογοτεχνία παρουσιάζει ενσυνείδητη, ηθεληµένη και όχι
ανεπίγνωστη αιµοµειξία µεταξύ αγνώστων αδελφών. Έτσι, η κυρίως ροµαντική αγγλική λογοτεχνία
καταδεικνύει αιµοµειξίες µεταξύ ατόµων που ανατρέφονται µαζί από την παιδική τους ηλικία και ως εκ τούτου,
η ερωτική τους έλξη βασίζεται στην αλληλοσυµπάθεια και στις κοινές παιδικές εµπειρίες και µνήµες. Εκεί, η

Byron και το ζεύγος Shelley) αποπειράθηκαν απολύτως ενσυνείδητα να σπάσουν κάθε έννοια
κλασικιστικής ευπρέπειας και λογοτεχνικού κανόνα, αλλά και να διαταράξουν συθέµελα τις
θρησκευτικές, κρατικές νόρµες και τις καθιερωµένες έµφυλες ταυτότητες των πατριαρχικών
κοινωνικών δοµών της εποχής τους, αποδεικνύοντας, ότι οι φυσικοί νόµοι δεν
αντιπροσωπεύουν τίποτε άλλο, παρά απλές κοινωνικές συµβάσεις, χωρίς βιολογική
επικύρωση.7 Μάλιστα, στον Πρόλογο του επικού του ποιήµατος Laon and Cythna, ο ίδιος ο
Shelley χαρακτηρίζει την αιµοµειξία «απλά ως ένα έγκληµα εναντίον των καθιερωµένων
συµβάσεων».8
Ιδιαίτερα δε το ετερόφυλο αδελφικό αιµοµεικτικό µοτίβο, ή αλλιώς «σύνδροµο της
Αντιγόνης», το οποίο αποτελεί το χαρακτηριστικότερο αιµοµεικτικό σχήµα του Ροµαντισµού,
σε αντίθεση µε το αιµοµεικτικό σχήµα µεταξύ γονιών και παιδιών που απασχόλησε κυρίως τη
Γοτθική περίοδο,9 έλκει την καταγωγή του από τις φιλοσοφικές αντιλήψεις του G.W.F. Hegel
σχετικά µε τον ηθικό σύνδεσµο αδελφού και αδελφής, ο οποίος εντούτοις στον Γερµανό
φιλόσοφο δεν περιέχει ρητή αιµοµεικτική χροιά. Παρόλ’ αυτά, το 1807, στη Φαινοµενολογία
του Νου, ο Hegel παρουσιάζει τον αδελφό ως το «ήσυχο όµοιο ον (Wesen) εν γένει», µέσα
στο οποίο αντικατοπτρίζεται καθαρά η αδελφή. Η αδελφική σχέση αποτελεί τη «στιγµή του
αναγνωρίζοντος και ανεγνωρισµένου καθεκάστου εαυτού», καθώς «συνδέεται µε την
ισορροπία του αίµατος». Το καθήκον της αδελφής προς τον αδελφό αποτελεί το ύψιστο ηθικό
καθήκον, ενώ ο αδελφός αποτελεί την «πλευρά σύµφωνα µε την οποία το πνεύµα [της
κλεισµένης στον εαυτό της οικογένειας] γίνεται ατοµικότητα, η οποία στρέφεται έναντι
άλλου και µεταβαίνει στη συνείδηση της καθολικότητας. Ο αδελφός εγκαταλείπει αυτό το
άµεσο, στοιχειακό και κατά τούτο κυριολεκτικά αρνητικό ήθος της οικογένειας, προκειµένου
να κερδίσει και να παραγάγει το συνειδητό του εαυτού του, ενεργά πραγµατικά ήθος.»10
Από τον Hegel και µετά, η ευρωπαϊκή γοτθική λογοτεχνία του ύστερου 18ου αιώνα,
όπως και η αµέσως µεταγενέστερη ροµαντική του 19ου αιώνα, ασχολούνται εντατικά µε το
µοτίβο της ηθικής εγγύτητας των ετερόφυλων αδελφών, της θηλυκής αδελφοσύνης,
περνώντας όµως επιπλέον και στην κατάδειξη της κυριολεκτικής ή φαντασιακής –πάντως,
ούτως ή άλλως παθολογικής- αιµοµεικτικής χροιάς της, µελετώντας το δυαδικό ανδρόγυνο
ναρκισσιστικό είδωλο των λογοτεχνικών ηρώων. Στην ενασχόλησή του µε το ζήτηµα το
1984, στο πλαίσιο της µελέτης της σοφόκλειας Αντιγόνης και των δυτικών λογοτεχνικών
αποτόκων της, ο G. Steiner σηµειώνει, ότι η αναζήτηση του απόλυτου εαυτού αναδύεται
ύστερα από την ιδεαλιστική δυιστική καντιανή γνωσιοθεωρία της απόσχισης του
υποκειµένου από τον κόσµο, της αποκοπής της αντίληψης από τη γνώση και της συνεπόµενης
αιµοµειξία µπορεί να παρουσιάζεται άλλοτε ως διεφθαρµένη επιθυµία, άλλοτε ως εξιδανίκευση, άλλοτε ως
µονόπλευρο, και άλλοτε ως αµοιβαίο συναίσθηµα, αλλά εντούτοις παρουσιάζεται πάντα ξεκάθαρα ως επιθυµία
(Richardson 1985, 737-754˙ Richardson 2000, 554-558˙ Finney, 243-265˙ Wilson, 249-270˙ Engelstein,
279˙ Stelzig, 230-253˙ Stansbury 2008, 8). Για το τραγικό τέλος των ηρώων στις ροµαντικές τραγωδίες π.χ.
των Fr. Schiller (Die Braut von Messina), Fr. Grillparzer (Die Ahnfrau), Byron (Manfred), στις νουβέλες και τα
µυθιστορήµατα των Goethe (Wilhelm Meisters Lehrjahre), L. Tieck (Der blonde Eckbert) και Fr. R. de
Chateaubriand (René), καθώς και στην ποίηση του P.B. Shelley (Laon and Cythna ή The Revolt of Islam), βλ.
Thorslev, 45, 50-51˙ Richardson 1985, 743-744˙ Richardson 2000, 555, 557-558˙ Johnson, 236.
7
(Thorslev, 50-51). Για την πρόθεση των Ευρωπαίων ροµαντικών –κυρίως των Percy Shelley, Byron και Mary
Shelley- να διαταράξουν τις κοινωνικές δοµές και τους έµφυλους ρόλους της εποχής τους, µέσω του µοτίβου της
αιµοµειξίας, βλ. Stansbury 2008, 3, 5-6.
8
Παρατίθεται στα αγγλικά στο: Thorslev, 51-52.
9
(Richardson 1985, 738). Το αιµοµεικτικό σχήµα µεταξύ αδελφού και αδελφής/εξαδέλφης εµφανίζεται
συχνότερα και στην ιστορία, τη λογοτεχνία και τη µυθολογία, σε σχέση µε αυτό µεταξύ πατέρα-κόρης και
(βιολογικής ή θετής) µητέρας-γιου (Rank 1992, 363˙ Ford 1998, 3). Έτσι κι αλλιώς, οι Ευρωπαίοι ροµαντικοί
καταδίκασαν εντελώς την αιµοµειξία µεταξύ γονέα-παιδιού, ενώ αντίθετα εξιδανίκευσαν και κατέστησαν
συµπαθητικότερη την αµοιβαίας πρόθεσης ετερόφυλη αδελφική αιµοµειξία, η οποία εµπίπτει στην παράδοση
του µανικού «ροµαντικού» έρωτα (Thorslev, 47, 49).
10
(Έγελος 2007, 416). Βλ. και Στάινερ 2001, 65-66, ο οποίος ερµηνεύει την εκλεκτική συγγένεια µεταξύ
αδελφού και αδελφής που περιγράφει ο Hegel. O G. Steiner την εφαρµόζει στην περίπτωση της αδελφικής
σχέσης της σοφόκλειας Αντιγόνης µε τον Πολυνείκη.

νέας αίσθησης της µοναξιάς του ατόµου στον κόσµο, στοιχεία που οδηγούν τη δυτική
µεταφυσική στην αναζήτηση της αρχέγονης οντολογικής ενότητας, της παλιννόστησης του
διαµελισµένου εαυτού από την οργανική του εσωτερική αποξένωση. Στο σηµείο όµως, όπου
ο Hegel υποστηρίζει, ότι οι βάσεις του διχασµού του «εγώ» και το αίσθηµα εξορίας είναι
εσωτερικά, η ροµαντική απάντηση προβάλλει την πρόταση, ότι η ετερόφυλη ερωτική σχέση
είναι τόσο απόλυτη που ακυρώνει τον αυτισµό της προσωπικής ταυτότητας, προκειµένου να
γεφυρωθούν τα θεµελιώδη ρήγµατα του όντος. Στην αντίληψη των Ευρωπαίων ροµαντικών
λογοτεχνών, η αδελφική σχέση χαρακτηρίζεται συγχρόνως από τον έρωτα και την αγάπη, ενώ
ο εαυτός επανευρίσκεται ακέραιος µέσα στο είδωλο της δίδυµης οντολογικής παρουσίας του
άλλου, µέσα από την οποία πραγµατοποιείται τελικά η παλιννόστηση της αποσπασµατικής
ατοµικής συνείδησης στη συνεκτικότητα του Απόλυτου.11 Όπως γράφει χαρακτηριστικά ο
Percy Shelley στον John Gisborne τον Οκτώβριο του 1821, σχετικά µε τη µορφή της
σοφόκλειας Αντιγόνης και της έννοιας της θηλυκής αδελφοσύνης: «Τί υψηλή εικόνα
γυναίκας! […] Κάποιοι από εµάς έχουµε αγαπήσει µιαν Αντιγόνη, σε µια προηγούµενη ζωή
κι αυτό µας κάνει να µην βρίσκουµε πλήρη ικανοποίηση σε κανένα θνητό δεσµό.»12 Το 1818,
στο δοκίµιό του Essay on Love (δηµοσίευση το 1828), ο Shelley µιλά για την ιδανική αδελφή
ψυχή (ή επι-ψυχή) ως «µινιατούρα για το σύνολο του εαυτού, η οποία εντούτοις είναι
απαλλαγµένη απ’ ό,τι καταδικάζουµε ή απεχθανόµαστε», ως «καθρέπτη, η επιφάνεια του
οποίου αντανακλά µόνον τις µορφές της αγνότητας και της λάµψης». Χωρίς να αναφέρεται
ρητά στο ενδεχόµενο µιας αδελφικής αιµοµεικτικής σχέσης, ο Shelley µιλά εν τέλει για «µία
ψυχή µέσα στην ψυχή µας, η οποία διαγράφει έναν κύκλο γύρω από τον δικό της παράδεισο,
όπου ο πόνος, η θλίψη και το κακό δεν τολµούν να εισχωρήσουν.»13
Ο αδελφικός αιµοµεικτικός έρωτας των ροµαντικών ερµηνεύεται από σύγχρονους
µελετητές ως η επιτοµή της ιδεαλιστικής ναρκισσιστικής αγάπης και του
αυτοαντανακλώµενου έρωτα, του έρωτα προς εαυτόν, ο οποίος συνδέει ψυχολογικά την
αδελφή µε τον πρωταγωνιστή ως το νέο θηλυκό alter ego του. Το µοναχικό «εγώ» απαντά
στη συναναστροφή του µε ένα έτερο ανθρώπινο πλάσµα µίαν αίσθηση επιστροφής µετά την
εξορία και ανιδιοτελούς συναισθηµατικής οικείωσης. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, αναζητά
την επέκταση του ιδανικού του κατόπτρου στη συµπληρωµατική οντολογική υπόσταση του
ετέρου ηµίσεως, της αδελφής, η οποία αποτελεί την εξιδανικευµένη αντανάκλαση του
αντίθετου φύλου, της εξευγενιστικής θηλυκής αγνότητας και παρθενίας, δηµιουργώντας το
αύταρκες συναισθητικό δίδυµο, όπως ο οβιδιακός και πλατωνικός Νάρκισσος που θαυµάζει
το εξιδανικευµένο έτερό του ήµισυ έξω από τα όρια του εαυτού του. Για τον αδελφό, η
αδελφή αποτελεί την εξιδανικευµένη εικόνα της ευαισθησίας, της έµπνευσης και της
πνευµατικής και ηθικής εγγύτητας˙ µε λίγα λόγια, αποτελεί την ιδανική ερωµένη, η οποία
αντιπροσωπεύει τις οικογενειακές αξίες, υποκαθιστώντας τη µητέρα.14 Έτσι, σύµφωνα µε τη
µυθογραφία της ψυχής, η αδελφή λειτουργεί ως το εξιδανικευµένο υποκατάστατο της
11

(Στάινερ 2001, 34-42)
(Στάινερ 2001, 21)
13
Το αγγλικό κείµενο παρατίθεται στο: Thorslev, 53. Για το ίδιο ζήτηµα, όπως εµφανίζεται στη συγκεκριµένη
µελέτη του Shelley, αλλά και στη συνολικότερη ποίησή του, βλ. επίσης Stelzig, 239-241.
14
(Sanders 2002, 5, 80-81˙ Bouchenafa 2004, 9-13, 20, 46˙ Johnson, 244-245). Βλ. επίσης: Thorslev, 50, 5256, ο οποίος µάλιστα χρησιµοποιεί και τη µελέτη του James Notopoulos (The Platonism of Shelley. Durham.
N.C. 1949) σχετικά µε τον πλατωνισµό του Shelley. Ο Notopoulos υποστηρίζει, ότι ο Shelley επηρεάζεται στην
αντίληψή του περί αδελφικής σχέσης από το µυθιστόρηµα Agathon (1766/67) του Christoph Martin Wieland,
όπου ο ήρωας και ο πλατωνικός του έρωτας, η Ψυχή, µεταφράζουν την αγάπη τους µε αδελφικούς όρους. Ο
Thorslev αναφέρεται επίσης στην αντίληψη της πλατωνικής αγάπης, η οποία ανευρίσκεται στον µύθο που ο
Πλάτωνας (στο Συµπόσιο) βάζει στο στόµα του Αριστοφάνη. Σύµφωνα µε αυτόν τον µύθο, η ερµαφρόδιτη ψυχή
του ανθρώπου διαχωρίστηκε από τον Απόλλωνα σε δύο «µονοφυλικά» µέρη, το καθένα από τα οποία αναζητεί
για όλη του τη ζωή το άλλο του µισό. Έτσι, οι δύο έµφυλα διαχωρισµένες, πλην όµως συναισθηµατικά και
ψυχικά ταυτόσηµες ψυχές, αντιπροσωπεύουν τον αδελφό και την αδελφή. Αυτή η πλατωνική αντίληψη της
αδελφικής σχέσης υποφώσκει λοιπόν και στον ροµαντικό Shelley, όπως υποστηρίζουν οι Notopoulos και
Thorslev.
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µητέρας.15 Η πνευµατικής και συναισθηµατικής χροιάς αιµοµειξία, το απόλυτο πάθος, µπορεί
λοιπόν να υπερνικήσει τον θάνατο και να διατηρηθεί αιώνια στους Ευρωπαίους ροµαντικούς.
Έτσι, µέσα από την εκλεκτική –και όχι µόνον βιολογική- συγγένεια µε την αδελφή, το
ροµαντικό πορτρέτο του αδελφού οδηγείται στον ατοµικό του εσωτερικό σολιψισµό, στην
εσωστρεφή ένωση του διχασµένου του εαυτού. Η συγκεκριµένη αντίληψη υποδεικνύει τον
καθαρά ατοµικιστικό και ιδεαλιστικό προσανατολισµό που είχε λάβει η αισθητική και
φιλοσοφική σκέψη των Ευρωπαίων ροµαντικών, προκειµένου το άτοµο να διατηρήσει την
ηθική ακεραιότητά του και να προστατευθεί από την κοινωνική αποµόνωση και τον
πνευµατικό κατακερµατισµό που του επέβαλε η βιοµηχανοποιηµένη εποχή του.
Παρότι τολµηρό για τα συντηρητικά ανατολίτικα βαλκάνια ήθη, εντούτοις το
συγκεκριµένο θέµα δεν είναι ανύπαρκτο στην εγχώρια δραµατουργία και σκηνή. Καταρχήν,
το ελληνόφωνο κοινό έρχεται το 1842 σε επαφή µε το δράµα του Lessing Νάθαν ο Σοφός,
παιγµένο από τον Λεωνίδα Καπέλο στην Κωνσταντινούπολη, καθώς και µε τη σιλλερική
Νύµφη της Μεσσήνης, παιγµένη από τον θίασο του Παντελή Σούτσα το 1866.16 Το
δραµατουργικό πρόπλασµα του ετερόφυλου, σχεδόν αδελφικού, –όχι, όµως, βιολογικά
αδελφικού-συναισθηµατικού δεσµού εµφανίζεται το 1858 στη Μαρία Δοξαπατρή του Δ.
Βερναρδάκη, έργο που δραµατοποιεί τη µεσαιωνική κατάκτηση του Μορέως από τους
Φράγκους µετά τη Δ΄ Σταυροφορία. Η δευτερεύουσα πλοκή πραγµατεύεται τον έρωτα του
νεαρού Άγγελου Φιλανθρωπινού, φυγά από την Κωνσταντινούπολη ύστερα από τη φραγκική
Άλωση της Πόλης, µε την επώνυµη ηρωίδα. Αν και µη βιολογικά αδέλφια, εντούτοις οι
ήρωες φέρονται να έχουν κοινές αναµνήσεις, εµπειρίες και έντονο ψυχοσυναισθηµατικό
δέσιµο από την παιδική τους ηλικία, από την πιο ειδυλλιακή περίοδο της ανθρώπινης ζωής.17
Η συγκεκριµένη συνθήκη φαίνεται να ευνοεί την εκτύλιξη των λογοτεχνικών αδελφικών
αιµοµεικτικών σχέσεων δύο ψυχοσυναισθηµατικά όµοιων ανθρώπων, κυρίως στους Άγγλους
ροµαντικούς ποιητές και λογοτέχνες (π.χ. Coleridge, Wordsworth, Byron), οι οποίοι
επηρεάστηκαν από τη Συνειρµική ψυχολογική θεωρία του Άγγλου εµπειριστή φιλοσόφου
David Hartley, στο δοκίµιό του Observations on Man το 1749,18 αν και το δοκίµιο Theory of
Legislation (1802) του φιλοσόφου του δικαίου Jeremy Bentham, καθώς και η βιολογική
θεωρία περί εγγενούς αιµοµεικτικής αποστροφής του Φινλανδού δαρβινιστή ανθρωπολόγου
Edward Westermarck (History of Marriage, 1891) –έρευνα, η οποία αντιτίθεται τόσο ως προς
τις φροϋδικές/ψυχαναλυτικές, όσο και ως προς τις ανθρωπολογικές αντιλήψεις του Frazerαπέδειξαν το φαινόµενο της σπανιότητας της αιµοµεικτικής σχέσης µεταξύ βιολογικών
αδελφών ή ανθρώπων που µεγαλώνουν µαζί από την παιδική τους ηλικία, ακριβώς εξαιτίας
της αιµοµεικτικής αποστροφής που δηµιουργεί η δύναµη της συµβίωσης και της συνήθειας.19
15

Ο Otto Rank, ο οποίος µελέτησε το ζήτηµα το 1912, µε ταυτόχρονη ψυχαναλυτική και λογοτεχνική
θεωρητική µατιά (στο έργο του Das Inzest-Motiv in Dichtung und Sage), όπου εξέτασε το θέµα από την εποχή
του Σοφοκλή έως τον 20ό αιώνα, όρισε την τάση της αδελφικής αιµοµειξίας ως µίας δεύτερης εκδοχής του
οιδιπόδειου συµπλέγµατος, η οποία εµπλέκει µία λιγότερο παρεµποδισµένη ερωτική σχέση που µάλιστα διαρκεί
περισσότερο στον χρόνο (Rank 1992, 363).
16
(Χατζηπανταζής 2012 τόµ. Β2, 9, 44)
17
Βλ. τις αναφορές στις κοινές παιδικές τους αναµνήσεις στη Δ΄ Πράξη του δράµατος (Βερναρδάκης 1858, 116117).
18
(Richardson 1985, 739-741˙ Richardson 2000, 554-557)
19
Richardson 2000, 558-570, ο οποίος ασχολείται και µε τις απόψεις των σύγχρονων πλέον φυσικών
ανθρωπολόγων και ψυχιάτρων που συνεχίζουν την ερευνητική υπόθεση/κατεύθυνση του Edward Westermarck.
Χρησιµοποιώντας τη θεωρία του Westermarck, ο Richardson υποστηρίζει ότι, αν και οι Άγγλοι ροµαντικοί
λογοτέχνες κατέδειξαν αδελφικές αιµοµεικτικές σχέσεις, εντούτοις τις απέρριψαν µε βδελυγµία και φρίκη,
εξαιτίας της εδραίωσης του παγκόσµιου κανόνα της αιµοµεικτικής αποστροφής/απαγόρευσης, στον οποίο
συνειδητά πίστευαν. Γι’ αυτό ακριβώς, οδήγησαν τους αιµοµείκτες λογοτεχνικούς ήρωές τους στην τιµωρία,
δηλαδή στον τελετουργικό θάνατο ή στην τρέλα. Σε σηµειώσεις του περί αδελφικής αιµοµειξίας του 1803, ο
Coleridge εξάλλου υποστηρίζει την ποιότητα της αγνότητας και τρυφερότητας των ετερόφυλων αδελφικών
σχέσεων, διαχωρίζοντάς τες απόλυτα από την ερωτική συζυγική σχέση, απηχώντας προφανώς τις απόψεις του
δοκιµίου του Jeremy Bentham. Ο Coleridge υποστηρίζει λοιπόν ανοιχτά τη βιολογικής και πολιτισµικής υφής
απαγόρευση της αδελφικής αιµοµειξίας, την ύπαρξη του ανθρώπινου ενστίκτου της αδελφικής ανεπιµειξίας.

Πάντως, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την ευρωπαϊκή ροµαντική λογοτεχνική
δηµιουργική φαντασία που εµπλουτίζεται από τη Συνειρµική Θεωρία του Hartley, οι δεσµοί
της παιδικής συµπάθειας και της ψυχοσυναισθηµατικής σύνδεσης µπορούν δυνάµει να
εξελιχθούν σε αίσθηµα ερωτικού πάθους κατά την ενήλικη ζωή. Έτσι, όταν οι παιδικοί φίλοι
επανευρίσκονται µετά από χρόνια χωρισµού, ο Άγγελος του Βερναρδάκη εκφράζει τον
άσβεστο πολύχρονο πόθο του προς τη Μαρία, ο οποίος όµως παραµένει ανεπίδοτος, καθώς η
ηρωίδα βρίσκεται σε διαταραγµένη ψυχική και διανοητική κατάσταση, ύστερα από τη βίαιη
εγκατάλειψή της από τον αλλόφυλο και αλλόθρησκο Φράγκο εραστή της Γουλιέλµο
Καµπανίτη.20 Λίγο πριν αυτοκτονήσει στο ποτάµι ως σαιξπηρική Οφηλία, εύχεται ο έρωτας
του παιδικού της φίλου να είχε εκδηλωθεί νωρίτερα, προτού ο πόθος της για τον
αποικιοκράτη Φράγκο κατακτητή της πατρίδας της την οδηγήσει στην τρέλα και την
αυτοκαταστροφή.21 Ο εγχώριος δραµατουργός ναι µεν αποφεύγει την πραγµατοποίηση της
κυριολεκτικής «αδελφικής» αιµοµειξίας, η οποία προκαλεί φρίκη ακόµη και στους
Ευρωπαίους ροµαντικούς συγγραφείς, παρουσιάζοντας την ηρωίδα του να επιλέγει ένα
ερωτικό ταίρι έξω από το στενό οικογενειακό της περιβάλλον, αλλά εντούτοις µοιάζει να µας
προειδοποιεί εδώ για το καταστροφικό τέλος που αναµένει την Ελληνίδα στην ένωσή της µε
τον αλλόφυλο/ετερόθρησκο˙22 τέλος, που θα είχε ίσως αποφευχθεί ακόµη και έστω µέσα από
έναν αιµοµεικτικό, πλην όµως οµόθρησκο/οµοφυλετικό έρωτα.
Σε αυτό το σηµείο, όπως και στα µεταγενέστερα οµόθεµα εγχώρια δράµατα, εισχωρεί
το ιδιάζον στοιχείο της οµόαιµης εθνικής καταγωγής που εκτρέπει την ελληνική
δραµατουργία από το µονοπάτι της ατοµικιστικής σολιψιστικής αυτο-ολοκλήρωσης των
Ευρωπαίων ροµαντικών αιµοµεικτών. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Αλέξανδρου
Μωραϊτίδη, ο οποίος το 1876 στο ιστορικό του δράµα Η καταστροφή των Ψαρών παρουσιάζει
την κόρη του Γάλλου ναυάρχου Εκάτη (εξαρχής ένθερµης υποστηρίκτριας της Ελληνικής
Υπόθεσης) να ερωτεύεται παράφορα τον Ψαριανό αγωνιστή Αντώνιο Βρατσάνο,
προτείνοντάς του να µείνει µαζί του καθ’ όλη τη διάρκεια της τουρκικής πολιορκίας του
νησιού.23 Τον ασπάζεται, ενώ αυτός κοιµάται, εκφράζοντας τον θαυµασµό της για την
οµορφιά και την υπερηφάνειά του, ενώ και ο ίδιος ο Βρατσάνος την ονειρεύεται παράλληλα
στον ύπνο του ως νύµφη-άγγελο.24 Ο αµοιβαίος έρωτας των δύο νέων στο τέλος ακυρώνεται,
αφού, µέσω της αναγνώρισης «του παροιµιακού croix de sa mère της συγχρόνου γαλλικής
δραµατοποιίας»,25 η Εκάτη αποδεικνύεται ως η πρώτη εξαδέλφη του Αντώνιου, η οποία
υιοθετήθηκε από τον Γάλλο ναύαρχο και µεγάλωσε στη Γαλλία µετά τον θάνατο της µητέρας
της και θείας του Αντώνιου. Έτσι, σύµφωνα µε τα λόγια του Άγγ. Βλάχου, εισηγητή του
Νικοδήµειου δραµατικού διαγωνισµού του 1876, όπου το δράµα βραβεύεται: «ο έρως
πνίγεται ούτω εις την συγγενικήν στοργήν».26 Στον δε µωραϊτίδειο Βάρδα Καλλέργη το 1874,
Συνεπώς, σύµφωνα µε τον Richardson, οι Ευρωπαίοι ροµαντικοί λογοτέχνες αντιµετώπισαν την αδελφική
αιµοµεικτική σχέση αρκετά παράδοξα, παρουσιάζοντάς την ως µίαν εξιδανικευµένη, αλλά συνάµα και
αποτροπιαστική σχέση.
20
Ο Άγγελος εκφράζει ανοιχτά τον έρωτά του προς τη Μαρία στη Γ΄ Πράξη του δράµατος, ενώ λίγο παρακάτω
τα αισθήµατά του επαναλαµβάνονται και στη Δ΄ Πράξη, σε κατ’ ιδίαν µονόλογό του (Βερναρδάκης 1858, 121121, 148-150). Ερωτική εξοµολόγηση της κάνει και στην Ε΄ Πράξη, όταν πλέον η Μαρία έχει τρελαθεί
(Βερναρδάκης 1858, 174).
21
«Ω! διατί των λόγων σου / η ουρανία δρόσος ενωρίτερον / εις της καρδίας µου το πυρ δεν έπιπτε! / Ναι, ίσως
ίσως ενωρίτερον εάν…/ Αντί να σβέση τώρα την πυρκαϊάν, / φευ! την αναρριπίζει βιαιότερον.» (Βερναρδάκης
1858, 175)
22
Για το ζήτηµα της προβληµατικής ερωτικής ένωσης των αλλοφύλων/αλλοθρήσκων στην ελληνική λογοτεχνία
του 19ου αιώνα, βλ. Μικέ 2007.
23
(Μωραϊτίδης 1876, 51-52)
24
(Μωραϊτίδης 1876, 106-115)
25
(Βλάχος 1876, 38)
26
(Βλάχος 1876, 38) Όπως είχε αναφέρει και ο Αλέξ. Ρ. Ραγκαβής µία δεκαπενταετία νωρίτερα ως εισηγητής
του Ράλλειου ποιητικού διαγωνισµού του 1860: «Ίσως τοσούτον δεν θα ενδιατρίβοµεν εις την εξιστόρισιν των
εναγωνίων περιπετειών του ποιήµατος τούτου, αν δεν ενοµίζοµεν καλόν να παρατηρήσωµεν ότι από τινος

σχετικό µε την εξέγερση του επώνυµου Κρητικού εναντίον των Ενετών κατακτητών της
µεγαλονήσου κατά τον 14ο αιώνα, ο ήρωας είναι αµοιβαία ερωτευµένος µε την Πύρρα, την
κόρη του επαναστάτη Πρικοσυρίδη.27 Καθώς όµως ο Πρικοσυρίδης αποδεικνύεται στο τέλος
ο εξορισµένος πατέρας του, η Πύρρα αποδεικνύεται επίσης αδελφή του. Αντίθετα από ό,τι
συµβαίνει συχνά στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία, στις συγκεκριµένες περιπτώσεις η αιµοµειξία
δεν φτάνει έως την τελική πραγµάτωσή της, καθώς παρεµβαίνει αρκετά έγκαιρα η
αναγνώριση των αδελφών/εξαδέλφων. Παρότι η αιµοµεικτική ερωτική επιθυµία γίνεται
αισθητή, εντούτοις παραµένει στο τέλος ως µία γλυκιά ανάµνηση,28 ως ένα προσωρινό λάθος,
το οποίο ευτυχώς αποφεύχθηκε την τελευταία στιγµή προς µεγάλη ηθική ανακούφιση τόσο
των συντηρητικών θεατών της εποχής, όσο ίσως και του ίδιου του δηµιουργού. Μάλιστα,
στην περίπτωση της Καταστροφής των Ψαρών, η έστω και ατελής αιµοµειξία λαµβάνει χώρα
µετά την επανεύρεση των ανεπίγνωστων συγγενών ύστερα από τον µακροχρόνιο παιδιόθεν
χωρισµό τους, εξωτερική συνθήκη που ευνοεί ψυχολογικά την πράξη της αιµοµειξίας,
εξαιτίας της επίγνωσης των δεσµών αίµατος, όπως πρωτοϋπέδειξε το δοκίµιο του J. Bentham
Theory of Legislation και επιβεβαίωσαν έκτοτε κλινικές έρευνες άλλων επιστηµόνων.29
Μάλιστα, ο Robert Masters αναφέρεται και στον ρόλο της λειτουργίας του ναρκισσιστικού
στοιχείου στην αιµοµειξία, καθώς οι µακροχρόνια χωρισµένοι συγγενείς απαντούν στα
αδέλφια τους τον αντικατοπτρισµό του εαυτού τους.30
Στον Μωραϊτίδη, µπορεί µεν η αιµοµεικτική αδελφική ένωση να παρουσιάζεται
ανολοκλήρωτη, εντούτοις σκιαγραφείται ξεκάθαρα το ιδεαλιστικό σχήµα του θηλυκού
ειδώλου του δραµατικού ήρωα. Παρόλ’ αυτά, η ειδοποιός διαφορά, η οποία διακρίνει τους
Ευρωπαίους δραµατικούς ήρωες από τους αντίστοιχους εγχώριους, έγκειται στην τελική
στόχευση της σκιαγράφησης αυτού του δυαδικού ερµαφρόδιτου µοντέλου. Αν ο απώτερος
στόχος του εξ Εσπερίας ήρωα είναι το πέρασµα στην ατοµικιστική σολιψιστική αυτοολοκλήρωση, αντίθετα ο τελικός στόχος του εγχώριου ήρωα παραµένει καθηλωµένος στο
συλλογικό επίπεδο, καθώς προσκολλάται στην προσπάθεια επίτευξης της εθνικής
ολοκλήρωσης. Ο Κρητικός επαναστάτης Βάρδας Καλλέργης και ο Ψαριανός αγωνιστής
Αντώνιος Βρατσάνος στα µωραϊτίδεια δράµατα ανευρίσκουν πραγµατικά στα πρόσωπα των
ανεπίγνωστων αδελφών/εξαδέλφων τους Πύρρα και Εκάτη αντίστοιχα το οικείο θηλυκό alter
ego του προσωπικού τους κατόπτρου, το οποίο όµως δεν στοχεύει στη µεταφυσική
ολοκλήρωση της γραµµατικής του ταυτολογικού «εγώ», αλλά στη συνένωση µε το συλλογικό
εθνικό συµφέρον. Έτσι, η ερωτική έλξη των ανεπίγνωστων βιολογικών συγγενών εδράζεται
στην ταυτόσηµη εθνική συνείδηση, εθνικά οράµατα και εθνική καταγωγή. Ακριβώς η
διαισθητική, άχρονης και ψυχικής φύσης «κοινή φωνή του κοινού πατρογονικού αίµατος»31
είναι αυτή που σπρώχνει και τον άλλοτε Έλληνα και νυν εξισλαµισµένο γενίτσαρο Ασλάνη
να ερωτευθεί, έστω και πλατωνικά, την Ελληνίδα αδελφή του Κρουστάλλω στην τραγωδία
του Αντώνιου Αντωνιάδη Ο γενίτσαρος το 1880.32 Η «κοινή φωνή του πατρογονικού
χρόνου οι πλείστοι των ποιητών ηµών ήρωες, αφ’ ου κατά το µάλλον ή ήττον πολεµούσιν υπέρ της πατρίδος,
δέχονται την ερωµένην των, ερχοµένην υπό ανδρικόν ένδυµα να συµπολεµήση µετ’ αυτών, έπειτα γίνονται
µοναχοί, έπειτα εξοµολογούνται, έπειτα αναγνωρίζονται αδελφοί των ερωµένων των και υιοί των εξοµολογητών
των, και έπειτα αποθνήσκουσιν.» (Οικονοµίδης – Παπαρρηγόπουλος – Ραγκαβής, 29˙ παρατίθεται στα γαλλικά
και στο: Moullas 1989, 144, καθώς και στο: Γεωργαντά 1992, 72-73). Ευχαριστώ θερµά τον Αλέξη Πολίτη για
τις συγκεκριµένες βιβλιογραφικές επισηµάνσεις.
27
Βλ. την ανταλλαγή των όρκων αγάπης τους (Μωραϊτίδης 1874, 69-70, 88).
28
Όπως αναφωνεί ο Βρατσάνος στο άκουσµα της συγγένειάς του µε την ερωµένη του στην Καταστροφή των
Ψαρών: «Πόσον ταχέως φεύγετε, ω όνειρα! / Προ µικρού µόλις κόσµους πόσους έπλασα, / κ’ η αποκάλυψις
αυτή φευ! άπαντας / τους καταστρέφει!» (Μωραϊτίδης 1876, 125).
29
(Masters 1964, 82· Ford 1998, 8· Richardson 2000, 565· Cory – Masters 1963, 8)
30
(Masters 1964, 55)
31
Για τη διαισθητική φύση του εθνισµού, βλ. Fishman 1980, 85· Smith ²2008, 22-23. Για την εξίσου
διαισθητική φύση του κοινού συγγενικού αίµατος, της επονοµαζόµενης «φωνής του αίµατος», βλ. Wilson, 255.
32
Ευρισκόµενος επικεφαλής του τουρκικού στρατεύµατος στη γενέθλιά του γη, ο εξισλαµισµένος Ασλάνης
θαυµάζει την οµορφιά της Ελληνίδας Κρουστάλλως, την οποία βλέπει κάθε πρωί στη βρύση του χωριού και η

αίµατος» λειτουργεί επίσης το 1883 και στο δράµα του Γεώργιου Άβλιχου Η καταστροφή των
Ψαρών, όπου ο Ηπειρώτης οπλαρχηγός Φώτος Ράδος, υπερασπιστής των Ψαρών έναντι των
Τούρκων στην Επανάσταση του 1821, ερωτεύεται τη Σοφία, τη µνηστή του Ψαριανού
αγωνιστή Αντώνιου Βρατσάνου. Αν και ο έρωτάς του µένει χωρίς ανταπόκριση από την
πλευρά της Σοφίας, εντούτοις ο Ράδος βλέπει στο πρόσωπό της την ιερή εικόνα της αδελφής
του Μαργίτσας, την οποία ο Σουλτάνος πήρε από µικρή στο χαρέµι του.33 Στο τέλος του
περιπλεγµένου στην υπόθεσή του δράµατος, ο Ράδος αποδεικνύεται ως ο αδελφός της
Σοφίας.
Αν λοιπόν οι ευρωπαϊκοί ροµαντικοί αιµοµεικτικοί έρωτες εκτυλίσσονται στο
πολιτισµικό πλαίσιο της εκβιοµηχανιστικά αλλοτριωµένης Ευρώπης, η οποία έχει ήδη
περάσει σε ένα πολύ προχωρηµένο στάδιο αστικού ατοµικισµού που επιτρέπει την
αποκλειστική ενασχόληση µε τα υποκειµενικά συναισθήµατα, σύµφωνα µε τα οποία θεώνται
όλες οι εκδηλώσεις του πραγµατικού κόσµου,34 αντίθετα η εγχώρια πραγµατικότητα
βρίσκεται στον αντίποδα, µε το τέρµα της αυτοδιχαστικής εσωστρεφούς εξορίας του
υποκειµένου να οδηγεί τελικά στην ένωση µε τη συλλογική εξωστρεφή εθνική επιταγή. Ενώ
λοιπόν η ανεύρεση της αδελφής-ψυχής χρησιµοποιείται από τους Ευρωπαίους, προκειµένου
να πραγµατοποιηθεί συµβολικά το αντικοινωνικό κλείσιµο του µοναχικού ατόµου στο «εγώ»
του, πέραν του αντικειµενικού κόσµου, αντίθετα οι εγχώριοι δραµατουργοί χρησιµοποιούν
εντελώς αντιφατικά την αιµοµεικτική συµβόλιση, υπό την έννοια της αντικειµενικής
προθετικότητας της συλλογικής/εθνικιστικής εξωστρέφειας. Στο σηµείο, όπου ο Ευρωπαίος
ροµαντικός ήρωας (π.χ. ο βυρωνικός Manfred) αποσύρεται αποξενωµένος από την κοινωνική
πραγµατικότητα της εποχής του, εξαιτίας της παραβίασης του θεµελιώδους κοινωνικού
κανόνα της βιολογικής ανεπιµειξίας,35 ο Έλληνας ήρωας βρίσκει αντίθετα την ευκαιρία να
αφιερωθεί στα συµφέροντα του εθνικού συνόλου, µέσω της τελικής αποφυγής της
συγκεκριµένης κοινωνικής εκτροπής και της εκµετάλλευσης του θηλυκού alter ego του
ακριβώς προς την επίτευξη των εθνικών στόχων. Ο εγχώριος ήρωας δεν θα πορευτεί
µοναχικά και θλιµµένα στο ταξίδι της εσωτερικής αυτο-αποµόνωσης και τελικά στην τρέλα ή
στον θάνατο, τιµωρηµένος για τη φρικαλέα παραβίαση των κοινωνικών κανόνων˙ αντίθετα,
θα πορευτεί παρέα µε το θηλυκό του, εθνικά οµόφυλο, έτερον ήµισυ στον δρόµο της
ελπιδοφόρας συλλογικής εθνικής ολοκλήρωσης. Και αν τελικά επισυµβαίνει ο θάνατος των
παραλίγο αιµοµεικτών, ο θάνατος αυτός δεν έχει την έννοια της ροµαντικής
αυτοκαταστροφής ή τιµωρίας, αλλά το νόηµα του οικειοθελούς προσωπικού αφανισµού για

οποία του θυµίζει τα παιδικά του ελληνοχριστιανικά χρόνια. Αυτός ο έρωτας είναι βέβαια πλατωνικός, παρότι ο
γλεντζές φίλος του Χασσάνης (επίσης εξισλαµισµένος Έλληνας) παροτρύνει τον Ασλάνη να προχωρήσει
ερωτικά µε την Κρουστάλλω. Ο Ασλάνης διαπιστώνει πολύ σύντοµα, πως η Κρουστάλλω είναι η βιολογική του
αδελφή (Αντωνιάδης 1880, 209-216).
33
Όπως αναφέρει ο Ράδος πρώτα για τη χαµένη του αδελφή Μαργίτσα και αµέσως µετά για τη Σοφία, την
εικόνα της οποίας ταυτίζει µε εκείνην της Μαργίτσας: «Μου’ χε µιαν αδελφή αφήσει ο Ύψιστος, / µόνη
παρηγοριά και συντροφιά µου. / Την αγάπα, τη λάτρευ’ η ψυχή µου, / όπως λατρεύουν οι άγγελοι τον πλάστη
τους. / Είχε καρδιά, είχ’ ευµορφιά, µ’ αγάπουνε […] Σ’ είδα κ’ είδα σ’ εσένα τη Μαργίτσα µου! / Μαγνήτης της
καρδιάς µου, της ψυχής µου / µυστηριώδης ήτον η θωριά σου˙ / µία δύναµ’ ισχυρή µ’ έδεσ’ εδώ. […] Ω αν
ήξευρες πώς είσαι η όµοια εικόνα της. […] όταν είµ’ εµπρός της, / µες την καρδιά µου εν αίσθηµα ιερό / µε του
έρωτος τη φλόγα αντιπαλεύει… / κ’ εγώ ’στων αισθηµάτων µου την πάλην / δεν έχω νου.» (Άβλιχος 1883, 5152)
34
Βλ. π.χ. τις αντιλήψεις του Shelley στο δοκίµιό του A Defence of Poetry (1821, δηµοσίευση το 1840), όπου
υποστηρίζει, ότι όλα τα πράγµατα υφίστανται στο µέτρο, κατά το οποίο αυτά γίνονται αντικείµενο της
αυτάρκους υποκειµενικής αντίληψης/ενόρασης του ποιητή. Η ιδέα αυτή οδηγεί στη ροµαντική σολιψιστική
ψευδαίσθηση, ότι οι υποκειµενικές ιδέες και ο υποκειµενικός νους αποτελούν τη µόνη πραγµατικότητα (Shelley
1996). Το ίδιο πίστευαν βέβαια και άλλοι ροµαντικοί (π.χ. Wordsworth, Novalis, κ.ά.), επηρεασµένοι από την
παράδοση του φιλοσοφικού υποκειµενικού ιδεαλισµού ενός Fichte (Finney, 244).
35
(Λόρδος Βύρων 1864). Για το ζήτηµα, βλ. και Richardson 1985, 751, 753-754.

χάρη της οπτιµιστικής επιβίωσης των συλλογικών εθνικιστικών οραµάτων των επόµενων
γενεών.36
Συνεπώς, αν και οι εγχώριοι δραµατουργοί προσπαθούν διακαώς να µιµηθούν
αντισυµβατικά αισθητικά µοτίβα του ευρωπαϊκού Ροµαντισµού, εντούτοις δεν επιθυµούν να
δηλώσουν κάποια κοινωνική, πολιτική, θρησκευτική, ηθική ή έµφυλη ανατροπή, ούτε να
αµφισβητήσουν τις πατριαρχικές δοµές της κοινωνίας τους. Η αρχική τους παρόρµηση
διυλίζεται «εν τω εργοστασίω του εθνισµού», σύµφωνα µε την έκφραση του Σπ. Ζαµπέλιου
το 1852 στα Άσµατα Δηµοτικά της Ελλάδας,37 υποτάσσοντας το υποκειµενικό συναίσθηµα και
τις ευρωπαϊκές αισθητικές επιταγές στον έναν και µοναδικό στόχο: την εθνική ολοκλήρωση.
Συνεπώς, η «κοινή φωνή του πατρογονικού αίµατος» είναι ακριβώς εκείνo τo στοιχείo που
ενορχηστρώνει πρωταρχικά την ερωτική ένωση δύο ανεπίγνωστων ετερόφυλων αδελφών.
Έστω και ατελής, η αιµοµεικτική φαντασίωση των δραµατουργών συνιστά στην ουσία µία
συντηρητική απάντησή τους απέναντι στο άγχος της αντιµετώπισης της εθνικής ετερότητας,
προβάλλοντας ως πιο ευκταία λύση την έστω και τελικά αποφευχθείσα φυλετική ενδογαµία.
Με αυτόν τον τρόπο, η κυριολεκτική ή φανταστική αιµοµειξία διατηρεί στο διηνεκές την
αγνότητα και τη βιολογική ανεπιµειξία της φυλής, την καθαρότητα της εθνικής ταυτότητας.
Η αιµοµεικτική ναρκισσιστική ευαισθησία, ο έρωτας του αδελφού προς το θηλυκό alter ego
του, ταυτίζονται µε τη συλλογική εθνοφυλετική ναρκισσιστική ευαισθησία, µέσω µίας
εντελώς αντιφατικής διαδροµής. Ο ατοµικός σολιψισµός οδηγεί τελικά την εγχώρια
ροµαντική δραµατουργία του 19ου αιώνα στον συλλογικό εθνικιστικό σολιψισµό.
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