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Mario Benedetti: Műferdítés 
Traducciones () 

Folyton ugyanaz történt vele. Amikor egy versét lefordították 

valamilyen idegen nyelvre, úgy érezte (legalábbis, ha beszélte azt 

a nyelvet), hogy a fordítások jobban csengenek, mint az eredeti-

jük. Ezért már nem is lepődött meg azon, hogy „Az idő és a ha-

rang” című versének francia fordítását pompásnak, kecsesnek és 

impozánsnak találta. Két évvel később egy olasz műfordító – aki 

nem beszélt spanyolul – lefordította ezt a francia változatot, és 

bár költőnk soha nem volt igazán a közvetett fordítások híve 

(ugyan tisztában volt vele, hogy sok-sok évvel korábban ezeken 

keresztül ismerkedett meg Tolsztoj, Dosztojevszkij, sőt Kon-

fuciusz műveivel), nagyon is élvezetes volt számára „in italico 

modo” olvasni a versét. Újabb három év elteltével egy angol 

fordító, aki az angol műfordítók többségéhez hasonlóan nem 

beszélt spanyolul, az olasz változatra támaszkodott, ami ugyan-

akkor a francia fordításon alapult. E távoli és áttételes eredet 

ellenére ez a változat szerezte a legnagyobb gyönyörűséget az 

eredetit elkövető spanyolajkú szerzőnknek. Egy kicsit meglepte 

ugyan (valójában a nyomda ördöge számlájára írta a hibát), 

hogy az újabb közvetett fordítás címe Burnt Norton, az állító-

lagos szerzője pedig bizonyos T. S. Eliot volt. Mindenesetre 

annyira tetszett neki a vers, hogy saját maga vállalkozott arra, 

hogy átültesse spanyol nyelvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre le pasaba lo mismo. Cuando alguien traducía uno 

de sus poemas a una lengua extranjera (al menos, de las que 

él conocía), sus propios versos le sonaban mejor que en el 

original. Por eso no le sorprendió que la versión francesa de 

su poema “El tiempo y la campana” le pareciera estupenda, 

grácil, sustanciosa. Dos años más tarde, un traductor italia-

no, que no sabía español, tradujo aquella versión francesa, 

y aunque él nunca había sido partidario de las versiones in-

directas (no olvidaba, sin embargo, que muchos años atrás 

había conocido a través de ellas a Tolstoy, Dostoievsky y 

también a Confucio), disfrutó grandemente de su poema “in 

italico modo”. Transcurrieron otros tres años y un traductor 

inglés, que, como la mayoría de los traductores ingleses, no 

sabía español, se basó en la versión italiana, basada a su vez 

en la versión francesa. Pese a tan lejano origen, fue la que 

mayor placer le produjo al primigenio autor hispanoparlante. 

Sólo le asombró un poco (en realidad, lo atribuyó a una 

errata de tantas) que esta nueva versión indirecta se titulara 

“Burnt Norton” y que el nombre del presunto autor fuera un 

tal T. S. Eliot. Sin embargo, le gustó tanto que decidió encar-

garse personalmente de traducirla al español. 

 K. G. fordítása 
 
In: M B: Despistes y Franquezas. Montevideo, , Arca 


