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ΑΝΤΩΝΙΟΥ Φ. ΚΑΝ ΑΚΗ, Α'. Μουσαίου, Τα καθ' Έ ρ ώ και Λέανδρον. 

Β'. Ποπλίου Όβιδίου Νάσωνος, Έπιστολαί 'Ηρωίδων, Έ ν Σύρω, 

Έ κ του τυπογραφείου Φρέρη, 1972. Σχ. 8 σελ. 108. 

Το βιβλίον τοΰτο είναι το ενδέκατον μιας σειράς εκδόσεων αρχαίων συγγρα
φέων, τους οποίους εκδίδει μετά σχολίων, πεζής κατά λέξιν μεταφράσεως καί 
ποιητικής εις σύγχρονον ποιητικον ΰφος αποδόσεως, με ρυθμον ενός βιβλίου 
κατ' έτος ό ακαταπόνητος Κανάκης, ό έξοχος αυτός φιλόλογος. Ή προτίμησίς 
του στρέφεται προ τους συγγράφεις τής Ελληνιστικής περιόδου καί τής Ρωμαϊκής, 
τότε οτε ή Ελληνική παιδεία ήκμαζε με τάς Άνωτάτας Σχολάς των 'Αθηνών, 
τής 'Αλεξανδρείας, τής Περγάμου, τής Ρόδου, τής Γάζης καί των άλλων μεγάλων 
κέντρων του 'Ασιατικού Ελληνισμού πριν ακόμη τάς κατάργηση ό 'Ιουστινιανός 
καί δτε ή λογοτεχνία στοιχούσα εις τα αρχαία πρότυπα έτεμνεν έν τούτοις νέας 
οδούς καί έδημιούργει 'ίδιον ΰφος. 

Με την παροΰσαν έκδοσίν του μας παραδίδει το μικρόν αριστούργημα των 343 
στίχων του Μουσαίου, το όποιον μαρτυρεί πόσον ακόμη μετά 1300 έτη ή έπί-
δρασις τών Όμηρικών Έπων ήτο ζωηρά καί πόσον ρεαλιστική ήτο ή παρατήρη-
σις του Πλάτωνος Οτι «την Ελλάδα πάσαν πεπαίδευκεν ούτος ό ποιητής». Το 
έπύλλιον τοΰ Μουσαίου με εικόνας καί σκηνάς χαριεστάτας, με πλοκήν τεχνικω-
τάτην, με ποιητικάς εκφράσεις κομψοτάτας καί γλωσσικήν διατύπωσιν άνετον, 
είναι εν μικρόν αριστούργημα τής μετακλασσικής Ελληνικής γραμματείας, το 
όποιον έσχεν έπίδρασιν ζωηροτάτην εις δλην την Δυτικήν Εύρώπην άπο τής 'Ανα
γεννήσεως καί κατόπιν μέχρι σήμερον, ως εκθέτει ό συγγραφεύς έν τη Εισαγωγή 
τοΰ βιβλίου. 

Τοΰτο το περίκομψον έργον παρουσιάζει εις το Έλληνικον κοινον σήμερον ό 
Κανάκης εις το πρωτότυπον, εις πεζήν κατά λέξιν μετάφρασιν, εις πλούσιον σχο-
λιασμον γλωσσικον καί πραγματολογικον καί εις νεοελληνικούς δεκαπεντασύλλα
βους. Καί καθώς εις τα προηγούμενα έργα του, οΰτω καί έδώ ό άρτιος φιλόλογος 
αποδίδει έργον άψογον. 

Έκτος τοΰ Μουσαίου ό μΰθος τής Ήροΰς καί τοΰ Λεάνδρου είχε συγκινήσει 
προ αύτοΰ καί άλλους ποιητάς καί δή καί τον Όβίδιον, ώστε να ύπάρχη καί σύγ-
κρισις μεταξύ τών δύο δημιουργιών. Ό Όβίδιος έγραψν επί τοΰ προκειμένου δύο 
ποιητικάς συνθέσεις εις την σειράν «Έπιστολαί Ηρωίδων», Την 18ην έπιστολήν 
«Λέανδρος προς "Ηρώ» καί την 19ην «'Ηρώ προς Λέανδρον». Εις έκάστην τών 
επιστολών έγκαταπλέκεται έπιτηδείως ή έξιστόρησις τοΰ έρωτικοΰ πάθους. Τάς 
έπιστολάς ταύτας έκ στίχων 218 καί 210 αντιστοίχως τας παρουσιάζει ό συγ
γραφεύς 1) εις το πρωτότυπον, 2) εις άνασύνθεσιν τοΰ πρωτοτύπου δια τοποθετή
σεως τών φράσεων κατά την φυσικήν των σειράν, 3) εις σχόλια γλωσσικά καί 
πραγματολογικά, 4) εις μετάφρασιν πεζήν κατά λέξιν καί 5) εις έμμετρον έν 
νεοελληνική γλώσση έλευθέραν άπόδοσιν εις 15 συλλάβους. Ή κατά λέξιν μετά-
φρασις φέρει τον άναγνώστην πλησιέστερον προς την διατύπωσιν τοΰ ποιητοΰ, 
ή έμμετρος άπόδοσις τον οδηγεί εις διατύπωσιν συγχωνευμένην τών εκφράσεων 
τοΰ ποιητοΰ καί τοΰ μεταφραστοΰ, ώς βεβαίως συμβαίνει κατά κανόνα επί τών 
μεσαφράσεων. Ό Κανάκης δμως, βαθύς γνώστης τής Λατινικής, ϊσταται πλησιέ
στατα προς την φράσιν καί την έννοιαν τοΰ προτύπου του. 
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