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Abstract 
The current paper aims to reflect the filiation links connecting Camilo José Cela´s novel Nuevas 

andanzas y desventuras de Lazarillo de Tormes (1955) to a much broader tradition: the picaresque, 

whose most iconic textual representation is La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y 

adversidades, published anonymously in 1554 in Burgos, Alcalá de Henares and Antwerp. The 

article sets out to discover and analyze the main traits of picaresque literature and the manner in 

which they are recreated in the modern text, while also highlighting the most significant changes 

operated in the target text (represented by the Romanian translation of Cela´s work, as well as that 

of traditional Lazarillo) in order to overcome idiomatic translation difficulties. 

  

Résumé 

Cet article vise à approcher la filiation que s’établit entre le roman de Camilo José Cela, Nuevas 

andanzas y desventuras de Lazarillo de Tormes (1955) et la tradition du roman picaresque. On 

qualifie souvent de picaresques un ensemble de romans espagnols qui, sous forme 

autobiographique, racontent les aventures d'un personnage de basse extraction (le pícaro), sans 

métier, serviteur aux nombreux maîtres, volontiers vagabond, voleur ou mendiant. Le genre s'ouvre 

en 1554 par une œuvre anonyme,  la Vie de Lazarillo de Tormes, publiée á Burgos, Alcalá de 

Henares et Antwerp. Cet article veut découvrir et analyser les principales caractéristiques du 

picaresque, la façon dont ils sont recréés dans le texte moderne, en soulignant au même temps les 

changements les plus importants realisées dans le texte cible (la traduction en langue roumaine du 

texte de Camilo José Cela, et aussi le Lazarillo traditionnel) afin de surmonter les difficultés 

idiomatiques de la traduction.    

 

Rezumat 

Prezentul articol urmăreşte să ilustreze modul în care romanul lui Camilo José Cela, Nuevas 

andanzas y desventuras de Lazarillo de Tormes, se înscrie în dialectica tradiţie/ inovaţie prin 

apartenenţa la modelul narativ denumit literatura picarescă, al cărei principal reprezentant textual 

este La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, roman cu autor necunoscut 

publicat în 1554, în trei oraşe simultan: Burgos, Alcalá de Henares şi Anvers. Lucrarea îşi propune 

să descopere şi să analizeze principalele trăsături ale literaturii care îi are în centru pe pícaros, 

subliniind maniera în care acestea sunt recreate în textul modern. De asemenea, sunt identificate 

cele mai importante schimbări aduse textului ţintă (traducerile în limba română; atât a romanului 

celian, cât şi a tradiţionalului Lazarillo) cu scopul de a depăşi dificultăţile idiomatice ale 

traducerii. 
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I. Consideraţii iniţiale 

Începuturile romanului spaniol se caracterizează, în secolul al XVI-lea, printr-o perspectivă 

duală; o mare parte din opere prezintă viaţa într-o manieră idealizată, evazionistă, prin tratarea unor 

teme care nu au nimic de-a face cu realitatea socială, politică sau economică a ţării. Putem încadra 

aici romanele cu tematică maură, ce portretizează relaţii dificile între protagonişti aparţinând celor 

două culturi în vremea Reconquistei, romanele cu tematică păstorească, în care  acţiunea se 

desfăşoară în mijlocul naturii pe care o idealizează, şi romanele cavalereşti, care au în centru figura 

cavalerului rătăcitor. În opoziţie cu acestea se dezvoltă romanele picareşti ce reflectă viaţa cotidiană 

anodină, mizeră, lipsită de scop şi de valori morale înalte, portretizând straturile de jos ale societăţii: 

hoţii, infirmii, cerşetorii, hoinarii, bandiţii. Sunt înfăţişaţi cu trăsăturile cele mai dizgraţioase, în 

portrete voit exagerate, schimonosite pentru a sublinia nu doar scârnăvia trupului, ci şi pervertirea 

interioară pe care mizeria generalizată şi lipsurile de orice fel le cauzau. 

Matrice deosebit de prolifică în literatura spaniolă a Secolului de Aur, al cărei model primar 

este reprezentat de romanul Viaţa lui Lazarillo de Tormes, cu autor necunoscut
1
, apărut în 1554 la 

Burgos, Alcalá şi Anvers, proza picarescă este o reflectare autentică şi proteică a vieţii în toată 

urâţenia şi diformitatea ei. Surprinde prin felul în care anticipează romanul modern: este o naraţiune 

realistă, cu personaje bine conturate şi un protagonist pe care nevoia îl îndeamnă să ia calea 

drumeţiei, într-o călătorie iniţiatică în care cei mai loiali tovarăşi de drum vor fi  singurătatea şi 

foamea. Dacă până atunci romanul tradiţional spaniol înfăţişa figuri nobile, de hidalgos, 

protagonişti cu un comportament exemplar ce ilustrau cele mai înalte virtuţi umane (onoarea, 

curajul şi virtutea în sens religios), romanul picaresc portretizează un antierou, figura diametral 

opusă cavalerului. În vreme ce primul şi-ar sacrifica oricând viaţa pentru un ideal nobil, pentru 

pícaro, viaţa este scopul ultim, ei îi sacrifică totul: onoare, dragoste, dreptate şi loialitate. 

Ascensiunea pe scara socială sau chiar subzistenţa –asigurarea aceluiaşi trai precar– sunt singurele 

ţeluri care îl animă. În tradiţia picarescului se inserează mari clasici ai literaturii spaniole, precum 

Quevedo, cu Don Pablos Buscón, ejemplo de vagamundo y espejo de tacaños/ Istoria vieţii 

pehlivanului numit don Pablos, pildă pentru orice vântură-lume şi oglindă a pezevenghilor -1626; 

elemente picareşti regăsim şi la Cervantes, în Novelas ejemplares - 1613, însă manifestarea cea mai 

deplină a genului se întâlneşte la Mateo Alemán, în La vida de Guzmán de Alfarache, atalaya de la 

vida humana/ Viaţa lui Guzman de Alfarache, iscoadă a vieţii omeneşti - 1599. Pe lângă romanele 

deja menţionate, au existat numeroase rescrieri, adaptări, continuări apocrife etc. 

Dicţionarul Academiei Spaniole defineşte noţiunea de pícaro drept „personaj ce aparţine 

straturilor inferioare ale societăţii, viclean, isteţ şi hoinar, protagonist al genului literar omonim 

apărut în Spania secolului al XVI-lea”(DRAE
2
). Deşi există un echivalent românesc în substantivul 

ştrengar, traducerile au optat pentru calchiere (picaro-ul) sau echivalare metaforică prin sintagma 

vântură-lume, ce se suprapune perfect (la nivel semantic şi formal) lexemului vagamundos creat 

                                                        
1
 Atribuită cel mai adesea lui Diego Hurtado de Mendoza, ilustru literat spaniol, dar și –de către unii critici moderni– lui 

Sebastian de Orozco. 
2
 Diccionario de la Real Academia Española, consultat online la adresa lema.rae.es, la 18 februarie 2018. 

http://dle.rae.es/?id=DgIqVCc
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prin paronomază de la verbul vagar, „a hoinări, a cutreiera” şi substantivul mundo, „lume” în forma 

de plural.  

Contextul socio-politic al Spaniei de după războiul civil este asemănător cu cel Spaniei 

imperiale din vremea lui Carol Quintul: o societate în tranziţie unde nedreptatea are rang de lege, iar 

discrepanţele dintre aparenţă şi esenţă –în tot ceea ce priveşte religiozitatea, limbajul, portul– sunt la 

vedere. Atât Lazarillo clasic, cât şi Noile isprăvi… celiene aduc în discuţie problema socială, 

construind cu umor şi realism portrete satirice ale epocii lor.  

II. Tradiţii discursive şi naratologice: romanul picaresc şi tranziţia către modernitate 

Respectând canoanele specifice genului, se utilizează naraţiunea autobiografică epistolară. 

Spre deosebire de prototip –Viaţa lui Lazarillo–  care debutează cu o scrisoare adresată unei 

persoane de vază, după formula de politeţe Vuestra Merced, romanul lui Cela are doar aparenţa unei 

scrisori. Artificiul manuscrisului găsit, procedeu la care se recurge cu scopul de a eluda 

responsabilitatea auctorială, are în acest caz rol de stabilire a filiaţiei, de înscriere în tradiţia 

picarescă. Protagonistul celian denumit, sobru, Lázaro, se proclamă nepot al celui dintâi, despre 

care pretinde că a aflat dintr-o carte nedatată găsită în casa unui stăpân evreu (care, dealtfel, nu mai 

apare nicăieri în cuprinsul romanului). Este descrisă apoi originea socială umilă, cu accent pe 

nelegitimitate, paternitate nesigură, condiţii de viaţă mizere încă din primele clipe de viaţă. Se poate 

observa o percepţie deterministă a evoluţiei caracterului său (se prefigurează un fatum imposibil de 

eludat), care pune mare parte din faptele reprobabile comise pe seama mediului de provenienţă şi a 

contextului (este forţat de împrejurări). Pot fi semnalate o serie de detalii din contextul istoric prin 

care cele două texte se diferenţiază, în special referitor la ideea alterităţii, a străinului, a 

marginalităţii (prezentă mai ales în romanul modern). Categoriile umane care se încadrează în acest 

tipar variază după epoca în care ne aflăm; deşi nu delimitează cadrul spaţio-temporal al acţiunii 

romanului, Cela evită reproducerea unor nuanţe –astăzi controversate cultural– din original, unde 

grupurile umane marginalizate erau negrii, evreii şi cei de rasă impură (pureza de sangre era 

considerată criteriu determinant în dobândirea unui statut social însemnat). Preferă să situeze 

condiţia josnică a personajelor portretizate la confluenţa factorilor de ordin moral şi material. 

Astfel, dacă tatăl natural al lui Lazarillo este un morar maur urmărit de justiţie pentru „ciertas 

sangrías mal hechas
3
” (DE MENDOZA, 1962, 9), izgonit într-un val de persecuţii, iar cel adoptiv 

este un grăjdar negru, personajul lui Cela îşi justifică statutul marginal prin moralitatea îndoielnică a 

ibovnicilor mamei şi rolul lor insignifiant în stratificarea socială (sunt preceptori, hamali, ori îşi 

câştigă existenţa tot prin înşelăciune), în vreme ce familia adoptivă este reprezentată de nişte 

păstori, care delegă rolul matern uneia dintre capre. Ironia este mecanism de bază în construcţia 

discursului, fapt care se reliefează chiar cu prilejul episodului iniţial, al substituţiei materne. 

Justificarea comportamentului delincvent trece în plan secund, subliniindu-se recursul la umor: 

„Dacă m-am purtat vreodată urît în viaţa mea, vina s-o poarte pornirile care, după cum se spune, se 

moştenesc de la doici. De la bun început, e o mare diferenţă între a fi supt de la ţîţa unei capre sau 

de la cea a unei oi, căci în această viaţă –de asta sunt sigur– e mai bine să împungi cu coarnele decât 

să behăi.” (CELA, 1974, 21) 

Viaţa lui Lazarillo… şi Noile isprăvi… mizează pe deconstrucţia idealului cavaleresc, 

ilustrând drumul iniţiatic al unui antierou, care nu are drept scop faima sau renumele dobândit în 

luptă, ci îşi « câştigă» viaţa zilnic (cf. locuţiunii ganarse la vida), fiecare înşelătorie fiind menită să-

l ferească de foame, frig sau alte vitregii. Personajul evoluează în funcţie de întâmplările peste care 

dă sau în care este implicat, mai mereu fără voie, fugind din calea altor urmăritori; el fură împins de 

foame sau de răutatea oamenilor care nu privesc cu ochi buni pe cerşetori, alungându-i sau 

trimiţându-i la muncă; niciodată însă nu i se impută delicte grave precum omorul sau altele 

asemenea. Ele se află în imediata apropiere, sunt observate, descrise minuţios (precum episodul în 

care Lázaro celian întâlneşte un nebun care-şi ucisese părinţii şi este hăituit de restul satului), sunt 

trecute prin filtrul conştiinţei şi subscrise unei zicale cu rol moralizator.  

                                                        
3
 Termenul de sangría este folosit cu sensul de flebotomie sau, în limbaj popular, „lăsare de sânge”. 
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O altă diferenţă notabilă între original şi romanul lui Cela este de natură socio-culturală. În 

epoca medievală, onoarea juca un rol deosebit de important, fiind o valoare apărată cu preţul vieţii 

(mai puţin în mediile picareşti). Viaţa lui Lazarillo debutează cu scrisoarea adresată unei persoane 

de vază, în care se explică detaliile unui «caz» (de onoare): protagonistul îşi justifică lipsa de 

atitudine în faţa zvonurilor că ar fi căsătorit cu amanta unui cleric local, sugerând că preferă să 

închidă ochii şi să se bucure de beneficiile pe care o astfel de situaţie i le aduce (din nou, se pune 

mare preţ pe mâncare; aflăm că nevasta primeşte de la protopop în tot anul grâu, carne, prescuri şi 

altele asemenea). Lazarillo răspunde acuzaţiilor prin ilustrarea traiului de până atunci, lăsându-ne, 

astfel, mărturia ascensiunii sale sociale (dobândise funcţia de pregonero, vestitor al oraşului). În 

romanul celian, referirile la onoare –în sensul extins aplicat în epoca medievală– sunt omise, fiind 

subliniată în schimb dialectica moralitate/delincvenţă. 

O trăsătură definitorie a picarescului este critica socială acerbă, în care se înfăţişează –uneori 

într-o manieră amuzantă, alteori deformat sau exagerat– portretul societăţii viciate. Personajele 

episodice întâlnite sunt schiţate sumar; sunt tipuri umane, nu caractere. Astfel, Lazarillo este slugă 

la o mulţime de stăpâni: orbul crud şi viclean ce îl pregăteşte pentru viaţa de cerşetor, clericul 

ipocrit ce propovăduieşte o cumpătare pe care nu o practică, scutierul înfumurat dar sărac lipit 

pământului, călugărul care vinde indulgenţe ş.a. Lângă fiecare dintre ei, Lazarillo este înfometat şi 

bătut până în punctul în care decide s-o ia din loc în căutarea unui trai mai bun. Diversitatea 

tipologiilor umane întâlnite este un bun pretext pentru a satiriza exponenţi ai tuturor păturilor 

sociale; sunt ridiculizaţi însă cu precădere clericii, cărora li se reproşează falsitatea şi practicarea 

moralei duble.  

Spre deosebire de original, în Nuevas andanzas… Lázaro părăseşte din proprie iniţiativă 

familia de păstori, decizie plănuită cu grijă (strânsese bani timp de doi ani). În versiunea modernă, 

critica nu mai este îndreptată împotriva membrilor bisericii, ci se ironizează o ceată de muzicanţi, 

paznicul unui teren de vânătoare, membrii unui circ –toţi personaje aflate la marginea societăţii, 

marginalizaţi, excluşi. Nu se întrezăreşte nicio intenţie critică adresată funcţionarilor, membrilor 

clerului, nici nu se ironizează în vreun fel organizarea statală. Este grăitor în acest sens faptul că 

Cela îşi publică cel de-al treilea roman în 1944, sub o dictatură în care Biserica juca rol central, 

astfel că motivele pentru care evită să descrie anumite aspecte sunt în directă legătură cu cenzura. 

Totuşi, cititorul avizat poate decoda o intenţie satirică în însuşi modelul romanesc ales.  Spre 

deosebire de Lazarillo medieval, care insistă asupra foametei şi a cruzimii stăpânilor, romanul lui 

Cela are ca filon subteran mila, virtutea creştină a compasiunii, căci protagonistul nu mai este 

mişcat de instinctele primare, ci de afecţiunea resimţită faţă de pocăitul Felipe. Este gata să renunţe 

la masa copioasă pe care o furase de la paznic şi să i-o dea pe toată stăpânului care era pe moarte, 

însă năvala furnicilor îi face sacrificiul inutil. Cu toate acestea, intenţia este prezentă, acesta nefiind 

singurul episod în care ni se prezintă un Lázaro profund uman. Totodată, suferinţa pe care 

protagonistul o resimte cel mai puternic este de natură sufletească, nu fizică; Lázaro duce, pe tot 

parcursul operei, povara singurătăţii.  

Personajul central caută în cei pe care-i slujeşte în primul rând compania, el fiind deja 

capabil să-şi procure hrana. În acest sens, rolul de mentor pe care şi-l asumă orbul faţă de Lazarillo 

în original (în ciuda cruzimii de care dă dovadă)  nu are corespondent în textul modern, unde 

drumul şi aventurile în sine au rol formator, mai mult decât vreunul dintre personaje. Singura 

instanţă ce reuşeşte să-l schimbe pe protagonist este statul, înrolându-l în forţele armate. În acest fel, 

mărturiseşte Lázaro, reuşeşte să-şi facă un rost, însă pierde pe parcurs gustul pentru obiceiul de a 

bate drumurile, fapt care-i grăbeşte sfârşitul. 

III.  Oralitate şi limbaj colocvial la nivel frazeologic 

Nivelul idiomatic reflectă cel mai bine specificul unei limbi, nuanţele colocviale şi recursul 

la ironie. Limbajul figurat şi procedeele de construcţie a discursului au la bază enunţuri formulate 

cu ajutorul locuţiunilor, expresiilor, paremiilor şi structurilor metaforice. Din punct de vedere 

traductologic, nivelul frazeologic este cel mai rezistent la transfer, în unele cazuri existând doar 

corespondenţe parţiale sau chiar concepte ce nu au echivalent. 
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Cele două romane tratate în lucrarea de faţă valorifică componenta orală a discursului, 

inserând frazeologisme sau proverbe ce se remarcă prin expresivitate şi prin conservarea unor forme 

lexicale arhaice (reperate mai ales în textul de la 1554). Din punct de vedere idiomatic,  Viaţa lui 

Lazarillo… debutează şi se încheie cu un enunţ paremiologic. După modelul paremiei Arrimarse al 

sol que más calienta, „a căuta folosul propriu prin apropierea de persoane puternice sau cu 

prestigiu” (Diccionarios ESPASA, 2000), autorul modifică enunţul, adaptându-l contextului:  
„Mi viuda madre, como sin marido y sin abrigo se viese, determinó arrimarse a los 

buenos por ser uno dellos, y vínose a vivir a la ciudad...” (DE MENDOZA, 1962, 10) 

„Rămînînd văduvă şi văzîndu-se fără bărbat şi fără sprijin, maică-mea se hotărî să intre în 

rîndul oamenilor cumsecade şi să trăiască pe lîngă ei; veni aşadar la oraş...” (Viaţa lui 

Lazarillo..., 1999, 18) 

Întâlnim în textul iniţial forma contractată a pronumelui personal însoţit de prepoziţie „de + 

ellos”→„dellos”, fapt care, alături de prezenţa unor formule verbale inversate şi aglutinate  precum 

„probósele”/ „arătatu-i-s-a” (verb + pronume reflexiv + pronume personal) , „parecióme”/ „părutu-

mi-a”,  sau neaglutinate: „criado te he” (crescutu-te-am), îi conferă textului specificitate, printr-o 

serie de trăsături morfo-structurale definitorii sistemului lingvistic medieval. Versiunea modernă nu 

apelează la formulele inversate ale verbelor la timpul trecut, deşi acesta ar putea fi un mijloc bun 

pentru a situa temporal întâmplările. Dealtfel, nici traducerea nu optează pentru conservarea 

specificului medieval, oferind echivalente din registrul neutru al limbii: „se dovediră” pentru 

„probósele”, „mi se păru” pentru „parecióme”. Acţiunea este descrisă respectând norma actuală, 

prin verbe la mai mult ca perfect, imperfect, condiţional sau prezent: „am fost în stare”, „m-am 

gândit că”, „s-a trezit”, „ar fi trebuit”, „mă trag din” etc. Nuanţele arhaizante sunt marcate la nivel 

lexical, prin locuţiuni adverbiale de tipul „mai curând”, „de îndată ce”, sau lexeme specifice 

registrului popular şi colocvial: „întrucât”, „niscaiva”, „pui de lele”, „zdrahon”, 

„găligan”,„chelfăneală” etc. Pentru situaţiile în care se pot găsi echivalente traductologice din mai 

multe serii sinonimice, se preferă mereu lexemul antichizant în locul unuia neutru sau a unui 

neologism: „obârşie” pentru „provenienţă”, „statornicie” pentru „convingere”, „a izbuti” în loc de 

„a reuşi” ş.a.  

Dintre îmbinările stabile identificate în text, foarte puţine au corespondent identic din punct 

de vedere formal şi semantic. De exemplu, frazeologismul sp. echar la soga tras el caldero
4
 poate fi 

echivalat prin locuţiunea verbală rom. a arunca (ceva) pe apa Sâmbetei sau rom. a-şi lua nădejdea 

de la (ceva). În vreme ce construcţia din textul sursă aminteşte de obiecte ce ţin de cultura materială 

(ceaun, sfoară), structurile româneşti conţin lexeme abstracte sau metaforizate. Tot în legătură cu 

lexemul soga apare un alt proverb, pe care îl întâlnim în aceeaşi formă şi în cultura ţintă: sp. No hay 

que mentar la soga en casa del ahorcado, cu sensul rom. a (nu) vorbi de funie în casa 

spânzuratului. Există o diferenţă de natură semantică în ceea ce priveşte cele două «verba dicendi»: 

spre deosebire de „a vorbi”, al cărui sens este de uz general, „mentar” actualizează doar sensurile „a 

menţiona, a aminti”(CALCIU, 2010).  

Fiind un roman cu finalitate didactică, Vida de Lazarillo… reuneşte  numeroase aforisme 

menite să dea învăţături despre viaţă şi despre felul în care trebuie să ne purtăm. Acestea fie sunt 

reluate în forma exactă, conservându-şi idiomaticitatea, fie sunt alterate pentru a se insera în context 

şi pentru a servi necesităţilor discursive. Astfel, intertextualitatea se manifestă prin menţionarea în 

prolog a unor enunţuri atribuite filosofilor latini:  

  
„ ...a este propósito dice Plinio que no hay libro, 

por malo que sea, que no tenga alguna cosa 

buena.” (DE MENDOZA, 1962, 7) 

 

„ ...în această privinţă, spune Pliniu, nu există 

carte, oricît de rea ar fi, care să nu aibă şi ceva 

bun.” (Viaţa lui Lazarillo..., 1999, 15) 

 

„ ...a este propósito dice Tulio: «La honra cría las 

artes»” (DE MENDOZA, 1962, 7) 

„Şi în această privinţă zice Tullius: «Onoarea 

cultivă artele»” (Viaţa..., 1999, 16) 

                                                        
4
 literal, „a arunca sfoara după ceaun” 
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În primul caz, aforismul este explicit, în vreme ce al doilea face referire la ideea că nicio 

operă de artă nu este nemotivată, nimeni nu face literatură fără să îşi dorească faimă. Enunţul apare 

în contextul în care Lazarillo se exclude din categoria creatorilor motivaţi de acest ţel, sugerând că 

pentru el onoarea nu valorează cât dobândirea pâinii de zi cu zi.  

Dintre frazeologismele care îşi modifică structura pentru a se integra în discurs, este 

interesant cazul construcţiei sp. la necesidad hace maestro(s), cu sensul rom. nevoia e mama 

învăţăturii sau rom. tot păţitu-i priceput (CALCIU, 2010), care apare în text sub forma como la 

necesidad sea tan gran maestra / cum nevoia e profesor aşa bun (tr.n.), adăugându-i-se încărcăturii 

semantice o nuanţă cauzală prin trecerea verbului de la timpul prezent la conjunctiv. 

Mila apare în Lazarillo menţionată într-o serie de gânduri răzleţe formulate prin scurte 

aforisme: sp. nadie da lo que no tiene
5
, al cărui corespondent românesc este rom. de unde nu-i, nici 

Dumnezeu nu cere, sau sp. más da el duro que el desnudo, cu sensul de rom. poţi mai mult spera de 

la zgârcit decât de la pârlit (CALCIU, 2010). În ceea ce priveşte viclenia caracteristică unui pícaro, 

structura paremiologică întâlnită este sp. saber un punto más que el diablo (DRAE), „a şti cu un 

dram mai mult decât necuratul”, cerinţă impusă de orb copilului în episodul în care îl loveşte cu 

capul de taurul de piatră, pentru a-l face prevăzător şi vigilent în legătură cu pericolele viitoare: 

„Prostovane, află că sluga unui orb trebuie să ştie ceva mai mult decît dracul!” (Viaţa lui 

Lazarillo..., 1999, 20). 

Rămânând în sfera semantică a lexemului diablo, se remarcă productivitatea sporită a 

conceptelor referitoare la divinitate/sfinţi/obiecte sacre şi opusul acestora în ceea ce priveşte 

formarea unităţilor frazeologice. Astfel, întâlnim locuţiuni precum sp. darse al diablo, cu sensul de 

„a se enerva, a înnebuni” în relaţie de falsă echivalenţă cu sintagma adjectivală românească dat 

dracului, cu sensul „foarte viclean, afurisit” sau sp. quebrar(le)(alguien) el ojo al diablo, cu sensul 

„a lua cea mai înţeleaptă hotărâre
6
”(DRAE), în care locuţiunea verbală sp. quebrar el ojo şi lexemul 

cegar (a orbi) sunt în relaţie de sinimie lexico-frazeologică. Prin urmare, imaginea construită se 

organizează după schema logică „a face binele înseamnă a-l orbi pe necuratul”. Divinitatea este 

prezentă constant, la nivel discursiv, prin intermediul formulelor rutinare: sp. anda con Dios, quiera 

Dios que, sabrá Dios, bendito Dios, Dios me lo perdone
7
, specifice stilului oral. 

Nuevas andanzas… păstrează întreaga forţă a satirei sociale, mizând pe expresivitatea unui 

limbaj la fel de caustic precum cel medieval. Evoluţiile privesc cu precădere nivelul lexical, 

schimbarea lingvistică afectând cuvintele în ceea ce priveşte nivelul formal (forma contrasă dello se 

separă conform uzului modern, adverbul ansí devine así etc.) sau semantic (în construcţia llega
8
 el 

oído a ese toro, verbul îşi pierde sensul de „a apropia”; dispare astfel şi solidaritatea lexicală 

specifică acestei colocaţii). 

Oralitatea discursului este păstrată în traducere prin utilizarea unor sintagme specifice 

stilului colocvial: a-i sări ţandăra, te miri ce, a face feţe-feţe, a şti de glumă, a-i clocoti sângele în 

vine, a-i trece prin cap/gînd, a se-nvăţa minte,(a fi)copt la minte, a-i trage (cuiva)o mamă de 

bătaie, a băga de seamă, a prinde puteri, cu noaptea în cap, va să zică etc. Pentru păstrarea 

conţinutului idiomatic se utilizează cu precădere locuţiuni verbale şi adverbiale, în vreme ce 

substantivele sunt echivalate, preferenţial, prin intermediul unor lexeme simple aparţinând fondului 

arhaic, popular sau regional al limbii ţintă.  

La nivel sintactic, se observă conservarea structurii din original, în care predomină 

subordonatele, frazele lungi, separate prin punct şi virgulă, intercalările, repetiţiile, construcţiile 

explicative. Toate acestea îngreunează ritmul natural al discursului, îndepărtându-l de dezideratul 

clarităţii şi al conciziei. Efectul urmărit nu este exotizarea structurii de suprafaţă a  textului ţintă 

(prin organizarea textuală nefirească), ci folosirea cât mai redusă a omisiunilor, adaptărilor sau 

                                                        
5
 literal, „nimeni nu dă ceea ce nu are”. 

6
 „hacer lor mejor, más justo y razonable”. 

7
 În traducere, mergi cu Domnul!, să dea Dumnezeu!, Domnul știe!, Doamne Dumnezeule! să mă ierte Dumnezeu, etc. 

8
 În limbajul contemporan, sp. llegar mai păstrează doar înțelesul de „a ajunge”. 
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explicitărilor şi transpunerea cât mai fidelă a întregului conţinut semantic şi formal. În ambele 

situaţii, se poate spune că traducătoarea îşi atinge scopul:  
„Volviendo a lo que íbamos y pidiendo perdón por el desorden: el guarda jurado siguió hablando con 

razones tan cumplidas como, a mi parecer, falsas sobre mi tonteria, y cuando se hubo hartado de 

ponerme de los caballos nos ofreció unas tajadas de una perdiz guisada que llevaba a la espalda.” 

(CELA, 1955, 99) 

„Mă întorc la ceea ce vă povesteam şi vă cer iertare pentru neorînduială: paznicul a continuat să 

vorbească aducînd dovezi pe cît de desăvîrşite, pe atît de false, după cît mi se părea, despre prostia 

mea, şi cînd s-a săturat să mă tot sîcîie ne-a oferit nişte bucăţi de potîrniche gătită pe care le cărase în 

spate.” (CELA 1974, 65) 

Cu alte cuvinte, traducerea adoptă o postură etnocentrică, porneşte de la dezideratul fidelităţii 

semantice şi idiomatice, însă adaptează textul pentru a se potrivi culturii ţintă.  

 

IV.  Concluzii 

În ceea ce priveşte tematica şi organizarea internă, Vida de Lazarillo de Tormes, de sus 

fortunas y adversidades prezintă o serie de trăsături specifice (structură narativă secvenţială, narator 

protagonist, antierou, pragmatism, pseudoautobiografie, final deschis), manifestate şi în romanul lui 

Camilo José Cela, Nuevas andanzas y desventuras del Lazarillo de Tormes, fapt care justifică 

încadrarea sa în subgenul literar ce poartă numele de picaresca. Se observă totuşi că în acest text 

autorul alege un filon clasic, respectând în totalitate tiparele narative. Opţiunea, însă, nu surprinde: 

se lansase cu povestea grotesc-tremendistă a lui Pascual Duarte, în 1942, iar tehnicile moderne 

precum pulverizarea acţiunii, instanţele narative multiple, fragmentarismul vor fi evidenţiate abia în 

La colmena, în 1951. 

Astfel, cu Noile isprăvi…, Camilo José Cela se înscrie în linia modelului clasic, mizând pe 

revalorizarea romanului de aventuri în care critica moravurilor, descrierile naturaliste şi finalitatea 

didactică se îmbină pentru a oferi măsura unei lumi deformate şi a unei morale viciate; lume în care, 

totuşi, cititorul se regăseşte cu o prea mare uşurinţă. Clasicismul de care dă dovadă Cela prin acest 

text se fundamentează pe structura narativă lineară, cu evenimente ce se succed secvenţial, fără 

pulverizarea subiectului, pluralitate de planuri, suspendări, reveniri, îmbinări etc. Ambele romane 

au final deschis, nefiind organizate după criteriul temporal. Evenimentele se succed la voia 

întâmplării, existând mereu posibilitatea de a adăuga încă un episod sau de a curma firul acţiunii. 

Romanul lui Cela se încheie cu promisiunea unei a doua părţi, pe care –aflăm din nota editorului– 

protagonistul o scria în minte, „deoarece se gândise că aşa va fi mai izbutită, fiindcă urmările 

părţilor întâi nu sînt niciodată bune” (CELA, 1974, 157). Şi în Viaţa lui Lazarillo… se mizează pe 

finalul deschis, de data aceasta realizat în manieră epistolară şi adresat unei instanţe superioare: „iar 

despre cele ce mi se vor întâmpla de aici înainte voi da de veste domniei-voastre”
9
 (Viaţa..., 1999, 

82). Această nedeterminare temporală contribuie la universalitatea operei. Este un roman a cărui 

actualitate rămâne valabilă în orice epocă, deoarece descrie structuri sociale şi comportamente 

umane puţin expuse schimbării, dincolo de variaţiile de suprafaţă. Lăcomia, răutatea gratuită, 

invidia, înşelăciunea, libertinajul sunt vicii universale, la fel cum foamea, mizeria, frigul, războiul 

sunt realităţi ineludibile în orice societate. 

 

 

Bibliografie 

Viaţa lui Lazarillo de Tormes, traducere, prefaţă şi note de Irina Ilegitim, Iaşi, Editura 

Junimea, 1999. 

Diccionario Espasa, Madrid, Espasa Calpe, 2000. 

BAKER, Mona, In other words. A coursebook on translation, Routledge, London, 1997.  

BUITRAGO, Alberto, Diccionario de dichos y frases hechas, Espasa, 2012. 

                                                        
9
 În original, „De lo que aquí adelante me sucediere, avisaré a vuestra merced”. 



 

 

 

Simona Ioana Leonti - The picaresque tradition and its survival into modern age 
 

 56 

CALCIU, Alexandru, SAMHARADZE, Zaira, Dicţionar spaniol - român, Editura Univers 

Enciclopedic, 2010. 

CANTERA ORTIZ DE URBINA, Jesús, GOMIS BLANCO, Pedro, Diccionario de 

fraseología española, Madrid, Abada Editores, 2007. 

CELA, Camilo José, Nuevas andanzas y desventuras de Lazarillo de Tormes, sexta edición, 

Barcelona, Editorial Noguer, 1955. 
CELA, Camilo José, Noile isprăvi şi necazuri ale lui Lazarillo de Tormes, traducere şi 

prefaţă de Irina Runcan, Bucureşti, Editura Albatros, 1974. 

DE MENDOZA, Diego Hurtado, Vida y hechos de Lazarillo de Tormes, La Habana, 

Imprenta Nacional de Cuba, 1962. 

LUNGU BADEA, Georgiana, Mic dicţionar utilizat în teoria, practica şi didactica 

traducerii, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2012. 

MUNTEANU, Cristinel, Frazeologie românească. Formare şi funcţionare, Iaşi, Institutul 

European, 2013. 

NEAGU, Valeria, NECHEŞ, Maria Gabriela, ŞANDRU MEHEDINŢI ,Tudora, ALBU, 

Maria Melania, Dicţionar frazeologic spaniol-român, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 

2008. 

PASTOR, Gloria Corpas, Manual de fraseología española, Madrid, Gredos, 1996. 

SECO, Manuel, ANDRÉS, Olimpia, RAMOS, Gabino, Diccionario fraseológico 

documentado del español actual, Madrid, Santillana Educación, 2004. 

SUÁREZ SOLIS, Sara, El léxico de Camilo José Cela, Madrid-Barcelona, Editorial 

Alfaguara, 1969. 

TOMICI, Mile, Dicţionar frazeologic al limbii române, Bucureşti, Editura Saeculum Vizual, 

2009. 

 

 


