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ԵՐԵՔԵՐԵՔԵՐԵՔԵՐԵՔ    ՎԱՐԻԱՑԻԱՎԱՐԻԱՑԻԱՎԱՐԻԱՑԻԱՎԱՐԻԱՑԻԱ    ««««ՀԵՐՈՀԵՐՈՀԵՐՈՀԵՐՈ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ԼԵԱՆԴՐԼԵԱՆԴՐԼԵԱՆԴՐԼԵԱՆԴՐ» » » » ՄԻՖԻՄԻՖԻՄԻՖԻՄԻՖԻ    ԹԵՄԱՅՈՎԹԵՄԱՅՈՎԹԵՄԱՅՈՎԹԵՄԱՅՈՎ    
 

    ՀովիվյանՀովիվյանՀովիվյանՀովիվյան    ԳայանեԳայանեԳայանեԳայանե        
 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... միֆ, Հերո, Լեանդր, սեր, մահ, հակադրություն: 
 
Միֆի և միթոլոգիայի նկատմամբ սևեռուն հետաքրքրությունը շարունակա-

կան է. սկիզբ է առնում գրավոր գրականության հնագույն շրջանից և անցնում է 
հարափոփոխ ժամանակի, պատմության ու մարդկության հոսանքի միջով` 
ապահովելով ժամանակների ու արվեստի ժառանգականությունը և կապը: Դեռևս 
գերմանական ռոմանտիկները` Շելլինգը, Ֆ. Շլեգելը, նշում էին միթոլոգիայի` 
ամեն արվեստի համար անհրաժեշտ պայման և նախասկզբնական նյութ լինելու 
գաղափարը, և որ պոեզիայի միջուկը, կենտրոնը պետք է փնտրել միթոլոգիայի և 
հին գրականության մեջ: Իսկ Ռ. Վագները իր «Ապագայի արվեստի ստեղծագոր-
ծությունը» ուսումնասիրության մեջ գրում է, թե «ապագայի արվեստի ստեղծա-
գործության հիմքը կարող է լինել միայն միֆը», որը «համամարդկային պատկե-
րացում է և մարդկայինի էությունն է» (թարգմ. մերն է) [2]: 

Միֆը իրականությամբ սնված երևակայության թռիչքն է, որն էլ երբեմն ուղ-
ղակիորեն վերադառնում է իրականություն, մտնում է կյանք` կարծեք ճշտելու 
միֆի հավաստիությունը, ավելի ընդգծելու կապը իրականության հետ և հաստա-
տելու, որ հորինվածքը մոտ է իրականությանը: Ինչպես, օրինակ, ոսկե գեղմի որո-
նումների ճանապարհը կրկնելը, Բայրոնի` Հելլեսպոնտոսը լողալով անցնելը, Հե-
րոյի և Լեանդրի դիմանկարներով դրամներ հատելը և այլն: 

Եվրոպական գրականության շատ ստեղծագործությունների համար անտիկ 
միֆերը դարձել են ոգեշնչման աղբյուր. դրանք իրենց հմայքը չեն կորցրել առ այս-
օր, ավելին` նոր ժամանակի համաշխարհային գրականության շատ ստեղծագոր-
ծությունների ակունքները հասնում են անտիկ աշխարհ: 

Կան միֆեր, որոնք ակնհայտորեն ավելի մեծ հետաքրքրություն են բորբոքել 
և ունեցել են ավելի շատ անդրադարձներ` ծավալվելով ժանրային ու ժամանա-
կային բազմազանությամբ, յուրաքանչյուրը` իր դարաշրջանի գաղափարներին ու 
մտածողությանը համապատասխան: 

Դրանք երբեմն առաջին կարգի օլիմպիական աստվածների մասին հյուսված 
ասքերը չեն, այլ նրանց հիերարխիական համակարգում ավելի ստորին աստի-
ճան զբաղեցնող հերոսների, աստվածորդիների, քրմերի և նույնիսկ մահկանա-
ցուների: 

Այդպիսի հին հունական միֆերից է «Հերո և Լեանդրը», որի թեմայով շատ 
ստեղծագործություններ են գրվել հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը` 
Օվիդիուսից մինչև Միլորադ Պավիչի սքանչելի վեպը` տեսանելի և ունկնդրելի 
դրսևորվելով նաև գեղանկարչության և երաժշտության մեջ, հաստատելով Ֆ. Շլե-
գելի այն միտքը, թե միֆի բովանդակությունը իր առավելագույն համառոտու-
թյամբ անսպառ է: 

Հերոյի և Լեանդրի մասին հյուսված միֆը կապված չէ որևէ ցիկլի հետ, մեծ 
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սյուժեի` էպոսի դրվագ չէ, այլ առանձին, միասնական, ամբողջական սյուժե, որն 
ունի իր հստակ գծագրված սկիզբը և ավարտը, նյութական, իրական տարածքը` 
աշխարհագրությունը` իր տեղային նշաններով, և պարփակված է կարճ ժամա-
նակահատվածի ու տարածության մեջ: Ստեղծված է միթոլոգիական ռեալու-
թյուն` այնքան մոտ իրականությանը: 

Այդ միֆի տրանսֆորմացիան, շարժումը և ճանապարհը հստակ գծագրվում 
են նրա երեք անդրադարձների` Օվիդիուսի, Մուսեուսի և Մառլոյի ստեղծագոր-
ծությունների մեջ և միանգամից ըմբռնվում: Նկատի ունենալով մեզ հասած ժա-
ռանգությունը` կարող ենք ասել, որ մինչ Օվիդիուսը այդ միֆը չէր օգտագործվել: 
Նրանից է սկսվում արդեն կայունացած այդ սյուժեի մշակումը, որի ավարտը վա-
ղուց հայտնի է, և թվում է, թե այլևս չի կարող գրավել ընթերցողին, սակայն անդր-
ադարձների բազմազանությունը փաստում է հակառակը: Սյուժեն յուրովի է ար-
տահայտվում վերը նշված երեք ստեղծագործություններում, որոնց մեջ, կարծեք 
հետևելով Արիստոտելի խորհրդին, թե «չի կարելի խաթարել միֆերը», միֆի 
ավանդական սյուժեն պահպանված է, բովանդակությունը գրեթե փոփոխված չէ, 
սակայն դարձյալ Արիստոտելի բառերով` «այդ հեղինակներից յուրաքանչյուրը 
եղել է հայտնագործող»: Փոխված են պատումի դրսևորման ձևերը` նամակներ, 
էպիլիա, փոքր էպոս: 

Օվիդիուսի «Հերո և Լեանդրը» նրա «Հերոսուհիների» մեջ ընդգրկված երեք 
զույգ նամակներից մեկն է, որոնց մեջ առաջինը սիրահարված տղամարդկանց 
նամակներն են, իսկ կանանց նամակները դրանց պատասխաններն են: 

Առաջին նամակի բովանդակությունն այնպիսին է, որ պատասխան նամակը 
չի ակնկալվում, որովհետև ծովի հանդարտվելու սպասումը ստվերում է այն: 
Խոսքն անկաշկանդ է, բնական, նամակի բովանդակությունը խիստ անհատական 
է և կարող է գրված լինել միայն նեղուցը լողալով անցնող երիտասարդի կողմից: 
Այն պարունակում է ամբողջ միֆական սյուժեն: Հետհայաց` վերածնված հիշողու-
թյունների տեսքով ծավալվում է պատումը` ծովը լողալով անցնելու մասին: Այդ-
պես գծագրվում է ամբողջ ճանապարհը` գնալը և վերադառնալը, հանդիպման 
հրճվանքը, որն էլ երբ հասնում է «վտանգավոր բարձրակետին», «Սիրո արվեստի» 
հեղինակը լռում է` ասելով. «Մնացած բոլորը գիշերին, աշտարակին և մեզ է 
հայտնի», «Մեր բոլոր բավականությունները ոչ ոք չի կարող թվարկել, ինչպես 
հնարավոր չէ հաշվել այն խոտերը, որոնք աճում են Հելլեսպոնտոսի ափերին» [5]: 

Զգացմունքների վերապրումը հանգեցնում է վտանգավոր հանդգնության, 
որը կա´մ կօգնի Լեանդրին, կա´մ կդառնա նրա սիրային տառապանքի վերջը: 

Այս նամակն էպիկական է, պատմողական-նկարագրական, սակայն զուրկ 
չէ որոշ հուզական երանգից: 

Իսկ Հերոյի պատասխան նամակը լիրիկական, հոգեբանական է. լարված 
գործողությունը, շարժման դինամիկան վերափոխված են զգացմունքների հեղե-
ղի: Այն կանացի հոգեբանության և հոգեվիճակի վերլուծություն է` սենտիմենտալ 
իր ամբողջության մեջ և հագեցած կենցաղային դրսևորումներով: Սիրո հավաս-
տիացումները, երազանքները, հանդիմանությունը, իր արժանիքների նսեմացու-
մը, թերագնահատումը և խանդը այդ նամակի հիմնական բովանդակությունն են: 
Այդ պատասխանը հուզական է, սիրո խոստովանության ձև, որը զգացմունքային 
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մեծ լիցք է պարունակում: Այդպիսի գրադացիաները հաջորդում են իրար, և նա-
մակի մեջ են թափանցում տաղտկալի առօրեականությունը, կնոջ ձանձրալի վի-
ճակից դժգոհությունը: 

Ապա թռիչքային ձևով հառնում է հիշողությունը գիշերվա չար երազի մա-
սին, որը մարգարեական երազ է, և Հերոն սառնություն է զգում. տեսնում է` ան-
շարժ ընկած է մեռած դելֆինը ավազի վրա: Սա հանգուցալուծումն է` կանխա-
զգացումի տեսքով, խորհրդանշական տեսիլք` պսակված ողբերգական չար սիմ-
վոլով, և պատմությունը վերածվում է մետամորֆոզի: 

Մուսեուսի` 5-6-րդ դարերի անհայտ ծագման հեղինակի գնահատականը 
տվել է Մառլոն իր պոեմի մեջ` նրան անվանելով անգերազանցելի: Մուսեուսի 
էպիլիան այդ ժանրի լավագույն դրսևորումներից մեկն է: 

Էպիլիան հին հունական գրականության մեջ ոչ մեծ պոեմ էր` գրված հեքսա-
մետրով և միթոլոգիական թեմայով: Այդ ժանրը գրական շրջանառության մեջ 
դրեցին ալեքսանդրյան պոեզիայի ներկայացուցիչները, որոնք հանդես էին գալիս 
հերոսական էպոսի վերածնման փորձերի դեմ, որովհետև հոգնել էին հերոսական 
սխրանքներից, անվերջ շրջանառվող հերոսներից և փնտրում էին նոր զգացողու-
թյուններ, իրական դեմքեր. սկսել էին փորփրել մարդու հոգեկան աշխարհը: Էպի-
լիայի մեջ հեղինակի գլխավոր հետաքրքրությունը կենտրոնացած է ոչ թե լեգեն-
դար հերոսի սխրանքների վրա, այլ նրան շրջապատող կենցաղային իրավիճակի:  

Պոեմի սկիզբը էպոսային է. սկսվում է մուսային ուղղված դիմումով, որ ջա-
հը` գիշերային հանդիպումների վկան, երգի: Այդ նախերգանքի մեջ ամփոփված է 
ստեղծագործության ողջ բովանդակությունը, և ընդգծված է մոտիվը վառվող ջա-
հի, որը սիրո վկան է ու խորհրդանիշը: Պոեմի նախերգանքը ավարտի հաստա-
տումն է: 

Պոեմի սկզբից ևեթ չկա հանդարտություն, անխռովություն: Եվ դարձյալ 
պատմությունը ծավալվում է հետհայաց: Պատմվում է արդեն կատարված գործո-
ղությունների մասին:  

Այստեղ ընդգծված հոգեբանական խաղ է ընթանում իր ելևէջներով` խոստո-
վանություն, համաձայնություն, մերժում, կեղծ զայրույթ, զիջում և սոցիալական 
շերտավորման ոչ ընդգծված մոտիվը. Աֆրոդիտեի քրմուհին չի կարող սիրել ան-
հայտ մի երիտասարդի, նրանց միությունը հաճո չի լինի նաև աղջկա ծնողներին, 
որովհետև Սեստում տղան կարող է միայն հյուր լինել, եկվոր: Որոշում են գաղտ-
նի ամուսնանալ, և թող միայն ջահը լինի իրենց ամուսնության վկան: Ճանաչում 
են Աֆրոդիտեի ծեսը` առանց պարերի, առանց ուղեկցող ատրիբուտների, սա-
կայն հափշտակված գաղտնի սերը երկար չի տևում: Մարում է անհավատարիմ 
ջահը: Անհնազանդ հորձանուտում տարուբերվում է բազմաչարչար Լեանդրի 
մարմինը: Հերոն նետվում է ալիքների մեջ: «Չար, դավաճան ծով». ամփոփում է 
հեղինակը` ընդգծելով ալեկոծ ծովի ճակատագրական առկայությունը: Եվ շարու-
նակում է, թե «անգամ մահի մեջ նրանք չբաժանվեցին»`լրացնելով դժբախտ սի-
րահարների անվերջ շարքը և հավաստելով թախծի ու տխրության գեղեցկությու-
նը, որը, Բ. Ակունինի բառերով, «քարից էլ ամուր է»: 

Մառլոն իր պոեմը` պատմությունը անձնազոհ և նվիրական սիրո մասին, 
բարձրացրել է սիրային էպոսի աստիճանի` պոեմի երկու մասերն անվանելով 
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սեստական, այսինքն` Սեստի էպոս, և արժանի է գտել այն համարելու Սեստ քա-
ղաքի ամենահայտնի ասքը` էպոս անձնազոհ սիրո մասին: Նա պոեմը շարադրել 
է հերոսական էպոսների օրինակով և էպիկական շնչով` ընդգծելով Ռենեսանսի 
դարաշրջանի հիացումը մարդու գեղեցկությամբ: Նա պատկերել է սիրո ֆիզիկա-
կան, մարմնական դրսևորումը` էրոտիկան, բարձր գեղարվեստով, որն էլ երբեմն 
ավելի համարձակ է թվում, քան Օվիդիուսի «Սիրո արվեստը»: Կարծեք թե Մառ-
լոն վերանայել է Օվիդիուսի տարբերակը ու ներմուծել սիրո վայելքի պոեզիան և 
այն փառաբանելու ռենեսանսյան հանդգնությունը: Այնտեղ, որտեղ լռում է Օվի-
դիուսը, խոսում է Մառլոն, որ նշանակում է, թե յուրաքանչյուր դարաշրջան ցան-
կացած թեմայի մեջ բերում է իր «ուղղումներն ու լրացումները», յուրաքանչյուր 
հեղինակ` իր մեկնաբանությունը: 

Պոեմը սկսվում է Հելլայի կործանման լեգենդով, որն իր անունն է տվել նե-
ղուցին, և որն էլ արտահայտում է ավարտի նախատրամադրվածությունը ու 
ողբերգական շունչ է հաղորդում երկու սիրահարների պատմությանը: Միահյուս-
վում են առասպելը և իրականությունը: Ապա առաջին պլան է մղվում մարդկային 
գեղեցկությունը, ի հայտ են գալիս նոր ուշագրավ դետալներ, օրինակ` Հերոյի հա-
գուստի նկարագրությունը, որը ներկված էր նրանց արյունով, ովքեր մահացել էին 
սիրո պատճառով` ավելի խորացնելով ողբերգական ավարտի զգացողությունը: 
Ապա խոսվում է տարերային սիրո բռնկման, ընտրության անբացատրելիության, 
սրտի կանչի և սիրո ճառագայթող բնույթի մասին: Մարդու ճակատագիրն է` 
ձգտել սիրուն. ըստ Ստենդալի` մարդու ամբողջ կյանքը վազք է երջանկության 
հետևից: Ուստի Աֆրոդիտեի քրմուհին չպետք է արհամարհի սերը և խուսափի 
տղամարդկանցից: Առաջին սեստականը ավարտվում է սիրո հաղթանակով, 
նրանով, որ որոշում են գիշերները գաղտնի հանդիպել աշտարակում: 

Իսկ երկրորդ սեստականն ավելի բացահայտ, անառարկելի և բարձրար-
վեստ սիրո էրոտիկա է, սիրո արվեստ, սիրո դաս, որի մասին ընդունված չէ խո-
սել: 

Շարունակությունն ավելի առօրեական է. ամեն ինչ հայտնի դարձավ 
Լեանդրի հորը: Վիրավորված տղան լքեց Աբիդոսը, նայեց Սեստին ու նետվեց ծո-
վային անհունի մեջ:  

Նրանք հանդիպեցին... 
Ստեղծագործությունը մնացել է անավարտ: Ավարտը ենթադրվում է: 
Երեք ստեղծագործություններում ակնհայտ են թեմայի ժառանգորդությունը, 

ծովային թեման, որ հատուկ է այդ տարածքին, բացառիկ իրավիճակը, անձնական 
սխրանքը` նեղուցը լողալով անցնելը, ինչն անընդհատ լարվածություն է ստեղ-
ծում: 

Սյուժեն պարզ է, մարդկայնորեն հասկանալի, բայց և արտասովոր ու բացա-
ռիկ: Պատմությունն ավարտվում է զգացմունքների բարձրակետում, որն էլ դառ-
նում է լուծում` առանց մեկ աստիճան անգամ իջնելու դեպի առօրեականություն: 
Անխուսափելի վախճանի կանխազգացումը դառնում է գերիշխող: 

Երեք ստեղծագործություններում համառորեն գերիշխում է չար կանխազգա-
ցումի մոտիվը, որն էլ ինչ-որ թերահավատություն և հոռետեսություն է հաղոր-
դում պատումին, որն ավելի խորանում է գիշերվա թեմայի առկայությամբ: Գի-
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շերն արդեն իսկ պարունակում է անձկության, տագնապի զգացողություն: Ամեն 
ինչ հուշում է, որ նեղուցը լողալով անցնելը չի կարող անվերջ շարունակվել, և որ 
այդ լարված հարաբերություններն ինչ-որ լուծում են պահանջում: Երկու երիտա-
սարդների կործանման պատճառն այսպես է ձևակերպում Մառլոն. մեղավոր են 
մոյրաները և կիրքը, ինչն էլ նշանակում է` ճակատագիրը և զգացմունքները, 
որոնք հասել են ողբերգական այնպիսի բարձր նոտայի, որի վրա երկար պահ-
պանվել չեն կարող: Խախտվել է անտիկ գրականությանը հատուկ չափի զգացու-
մը. նրանց սերը վերածվել է կործանարար կրքի: 

Ստեղծագործություններում աչքի են ընկնում արգելքները` աստվածների, 
բնության և մարդկանց: Աստվածներն արգելքներ են դրել, ծովը փոթորկված է, 
մարդիկ չար են, ամեն ինչ թշնամի է նրանց: Մուսեուսի պոեմում Հերոն իր խո-
նարհ վարքով բորբոքում է կանանց նախանձը: 

Աստվածների աշխարհը գոյություն ունի մահկանացուների աշխարհի հետ 
կողք կողքի, և աստվածներն անմիջականորեն խառնվում են մարդկանց գործե-
րին: Շատ հանրահայտ և պակաս հայտնի միֆեր հյուսված են երեք ստեղծագոր-
ծությունների մեջ` երբեմն վերածվելով միջանկյալ պատմությունների, իսկ մի 
շարք միթոլոգիական հղումներ դառնում են զարդարանքներ, պահպանում են 
կապը անտիկ արվեստի հետ, բայց միաժամանակ ինչ-որ չափով ծանրաբեռնում 
են դրանք: 

Մառլոն մերժում է Պինդարոսի խրատը, թե «Մարդկանց վայել է ասել աստ-
վածների մասին միայն լավը», և ներկայացնում է աստվածների հոռի բարքերը, 
նրանց բնական և հակաբնական կողմնորոշումները: 

Այս միֆի հմայքը` սքանչելի արտահայտված վերը նշված երեք ստեղծագոր-
ծություններում, նրա մարդկային, երկրային բնույթի, երջանկության ձգտումի և 
սիրո ողբերգականության մեջ է, ինչպես նաև անվերջ շրջանառվող հակադրու-
թյունների մեջ, որոնք էլ առաջ են մղում կյանքն իր անվերջ կրկնվող դրսևորում-
ներում: Հակադրություններ` տարածքի, աստվածների ու մահկանացուների, 
բնության և մարդու, կրակի և ջրի, էպիկականի ու լիրիկականի, գիշերվա ու ցե-
րեկվա, կնոջ և տղամարդու, ռեալի և երևակայականի, որոնք էլ առաջացնում են 
երկվություն, դուալիզմ, որն էլ կեցության սիմետրիան է ու հավասարակշռությու-
նը, ինչը հատուկ է անտիկ արվեստին և իրական կյանքի քաոսը դնում է որոշակի 
համակարգի մեջ: 

Առաջանում է երևույթների հայելային սիմետրիա, մի կետը հավասարա-
կշռվում է մյուսով: Ահա այս հակադրությունները հանգում են Արևելքի ու 
Արևմուտքի հակադրության, որը սկիզբ էր առնում դեռևս հոմերոսյան էպոսից, և 
հասնում են մինչև Կիպլինգի հայտնի բալլադի աֆորիստական եզրակացությունը, 
թե Արևելքը Արևելք է, Արևմուտքը` Արևմուտք, և դրանք երբեք չեն հանդիպելու:  

Եվ, վերջապես, սեր-մահ հակադրությունը, որը հանգում է «սերը մահ է» բա-
նաձևին, որովհետև վերջում սերը և մահը միաձուլվում են: Մուսեուսի պոեմի մեջ 
Լեանդրը ասում է. «Սարսափելի է Էրոտը, իսկ հորձանուտը` անխիղճ. ծովային 
ալիքները ընդամենը ջուր են, իսկ սերը այրում է մինչև ոսկորները: Մի′ վախեցիր, 
համոզում է ինքն իրեն, ճանապա′րհ ընկիր, գնա′ այնտեղ, որտեղ սերն է»: Սերը, և 
միաժամանակ կործանումը: Այս բանաձևին են հանգում համաշխարհային գրակա-
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նության մի շարք ստեղծագործություններ` «Տրիստանի և Իզոլդայի սիրավեպը», 
«Ռոմեո և Ջուլիետ», «Թաիս», «Անուշ», «Ախթամար» և այլն: Հաստատվում է Մար-
կեսի այն միտքը, թե սերն ինքնին շատ վտանգավոր է, սերը մահացու հիվան-
դություն է: Անշուշտ, սա էլ ունի իր հակադիր ըմբռնումը, այն է` սերը կյանք է:  

Հերոյի և Լեանդրի միֆում առկա հակադրությունների շրջանառումը լավա-
գույնս որսացել ու արտահայտել է Վալերի Բրյուսովը իր համանուն ստեղծագոր-
ծության մեջ, որը հերոսների միջև երկխոսություն է` հինգական երկտողերից 
կազմված, որով էլ դարձյալ ընդգծված է անտիկ մշակույթին հատուկ սիմետրիան, 
և որի մեջ դրսևորված է օպտիմիզմի (Լեանդր) և պեսիմիզմի (Հերո) հակադրու-
թյունը: 

Տրամադրություն և հոգեվիճակ պայմանավորող և հակադրությունը շեշտող 
արտահայտություններ կան. Լեանդրի երկտողերում` ներդաշնակ տրոփում են 
սրտերը, չափազանց նուրբ դեմք, միահյուսված ձեռքեր, տաք կուրծք, հաղթական 
լույս, ամուր, անքակտելի կապ և այլն, իսկ Հերոյի երկտողերում` մռայլ աշտա-
րակ, մոլեգնած ալիքներ, խռովված Պոնտոս, սառը աճյուն, ահեղ քամի, ջախջախ-
ված դիակ: Այսինքն` դրականը` տղամարդու, բացասականը` կնոջ տողերում, 
ինչն էլ արտահայտում է երկու հայացք կյանքի նկատմամբ, երկու տրամադրու-
թյուն, երկու հոգեվիճակ ու երկու փիլիսոփայություն: Հավելվածի կարգով ներկա-
յացնենք Վ. Բրյուսովի ստեղծագործությունը: 

    
    Геро и ЛеандрГеро и ЛеандрГеро и ЛеандрГеро и Леандр    

Л е а н д р 
Геро, слушай! слышишь, Геро! 
Рядом в лад стучат сердца. 

Г е р о 
Милый, нет! у башни серой 
Ярость волн бьет без конца. 

Л е а н д р 
Геро, лик твой жутко нежен, 
Весь плывущий в лунном дне! 

Г е р о 
Милый, нет! луной взмятежен 
Понт, взносящий вал во сне. 

Л е а н д р 
Геро, грудью грудь согрета, 
Руки слиты, дрожь в устах... 

Г е р о 
Милый! стужей млеет Лета, 
Мчит в зыбях холодный прах. 

Л е а н д р 
Геро! встанем! в свет победный 
Бросим тело, бросим страсть! 
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Г е р о 
Милый! грозно ветр бесследный 
В море вскрыл пред смелым пасть. 

Л е а н д р 
Геро! помни! веруй, Геро! 
Прочны связи влажных губ! 

Г е р о 
 Милый, ах! у башни серой - 
Вижу твой взмятенный труп [1].  
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В статье представлены три литературные вариации одного из древнегречес-

ких мифологических сюжетов о Геро и Леандре – одноименные произведения 
Овидия, Мусея и Марло как своеобразные проявления культурного наследия их 
эпох.  
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The article presents three literary reflections of Ovidius’s, Musaeus’s and Marlow’s 

works – based on the plot of ancient Greek myth “Hero and Leander” and bearing the 
same name - as specific manifestations of cultural legacy of their time.  
  


